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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 27 de gener del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 27 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: 
 
En relació amb l’execució de la Sentència núm. 68-2016 dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia del 21 d’octubre del 2016, en el marc de la causa 
5000036/2013, esdevinguda ferma i executiva, i del consegüent Aute dictat pel 
Batlle ponent el 7 de maig del 2020, en el marc de la causa tramitada pel 
procediment Contenciós-Administratiu que resol la demanda interposada contra 
el Comú d’Andorra la Vella el dia 11 d’octubre del 2012 per un agent de 
circulació, s’acorda procedir a la consignació, mitjançant xec d’un import de 
57.562,51€, a favor del Despatx professional de Saig Xavier Granyó Ribes, que 
el dipositarà en un compte de l’Autoritat Financera Andorrana, sense que es 
pugui alienar l’import consignat fins a la resolució definitiva a l’incident 
d’execució. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
l’acta. 
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2. S’acorda resoldre l’expedient disciplinari amb referència EXP-D 004/2020-G, 
imposant a CBJ 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 quatre faltes greus 
comeses, tipificades a l’article 67.l) de la mateixa norma.  
 
 
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, modificacions i altres solꞏlicituds de comerç. 
- Altes de propietat. 

 
S’informa: 
 
1. De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a l’acta. 
 
2. De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 

 
Acord:  
 
S’acorda resoldre una solꞏlicitud de fraccionament de deute del tribut de 
radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals de l’any 2020 que 
s’adjunta a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord: 
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions 
de circulació. 
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B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar el Contracte relatiu al suport i manteniment del programa 
de gestió del Centre Esportiu dels Serradells i el sistema de control d’accés al 
centre, per a l’any 2021, amb l’empresa T-Innova Ingenieria Aplicada, SA, per 
un import de 11.615,76€ (40201/92001/227500), empresa adjudicatària del 
sistema informàtic implantat (DEPORWIN) al Comú. 
 
2. S’acorda renovar el Contracte relatiu al suport i manteniment de les 
aplicacions de gestió tributària, comptable, d’elaboració de pressupost i de 
signatura electrònica, per a l’any 2021, amb l’empresa T-Systems ITC Iberica, 
SAU, per un import de 22.153,83€ (40201/92001/227500), empresa 
adjudicatària dels sistemes informàtics implantats (SICAP/GTWIN) al Comú. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació de concursos de mobilitat 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, de conformitat amb l’article 37 de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda publicar els concursos 
de mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de 
l’Administració general, de l’Administració de Justícia, dels comuns, del Consell 
General i dels organismes adscrits al Consell General, per proveir: 

- 2 places vacants d’operari de neteja de la via pública 
(50301/16300/110000), als efectes de cobrir les 2 baixes produïdes. 

- 2 places vacants d’operari de xarxes i triatges (50301/16300/110000), 
als efectes de cobrir les 2 baixes produïdes. 

- 1 plaça vacant de nova creació d’auxiliar de neteja de la via pública de 
tarda (50301/16300/110000).  
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DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb l’article 37 de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda publicar un concurs de 
mobilitat interna entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de 
l’Administració general, de l’Administració de Justícia, dels comuns, del Consell 
General i dels organismes adscrits al Consell General, per proveir una plaça 
vacant de nova creació de tècnic administratiu per a l’Àrea d’Aparcaments 
(50501/1330101/110000). 
 
2. Contractació per convocatòria d’ingrés d’uns treballadors públics 
indefinits  
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda contractar les persones 
següents, com a treballadors públics indefinits, en període de prova d’un any a 
comptar de l’1 d’abril del 2021, en la plaça d’aspirants al càrrec d’agent de 
circulació, adscrita al Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, i amb 
una classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, 
nivell 5 (50401/1330000/110000): 

- Sr. BRP 
- Sr. GBJM 
- Sr. RMG. 

 
3. Cursos de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar 
l’assistència del personal assignat a les formacions següents: 

- “Com elaborar un Pla de Mobilitat Sostenible pels treballadors seguint la 
Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del 
canvi climàtic (LITECC)”, organitzada per la Cambra de Comerç 
d’Andorra, amb la modalitat online, els dies 10 i 11 de febrer del 2021, 
amb una durada de 8 hores i per un import de 140€/persona 
(30101/92002/163000). 

- “Fes créixer la teva marca i ven a Instagram”, organitzada per la Cambra 
de Comerç d’Andorra, amb la modalitat online, el dia 23 de febrer del 
2021, amb una durada de 4.30 hores i per un import de 90€/persona 
(30101/92002/163000).  
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4. Adscripció definitiva d’una treballadora en segona activitat 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 39 i 40, de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunals, i l’article 26 del Reglament intern del Servei de Circulació Comunal, 
s’acorda l’adscripció definitiva en segona activitat fora del Servei de Circulació, 
de la Sra. BTE, en la plaça de recepcionista/administrativa a l’Àrea 
d’Instalꞏlacions i Equipaments Esportius i de Lleure, amb les mateixes 
condicions salarials (80301/342020/110000). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
En seguiment de l’acord de la Reunió de Cònsols del 19 de gener del 2021, 
s’acorda facultar el Comú d’Ordino, en representació dels set Comuns, per tal 
que procedeixi a la preparació, convocatòria i adjudicació del concurs nacional 
relatiu a la realització de treballs silvícoles de millora forestal als boscos del 
Principat, quedant inclosos el projecte i la direcció facultativa. 
 
 
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 5108704, a nom de la societat ANMEI, SA, 
relativa a la demanda de modificació de projecte aprovat per a l’ampliació d’un 
edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 104.   
 
2. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5112542, a nom de la societat 
Autocentre Principat, SA, relativa a la demanda de reforma de l’edificació amb 
caràcter provisional situada al carrer Prat de la Creu, número 43-49. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
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4. S’acorda formalitzar el contracte de lloguer amb la societat British College 
Overseas, SL relatiu a la parcelꞏla de terreny d’una superfície aproximada de 
3.074,50 m² ubicada a la carretera de la Comella, per un import de 1.076€/mes, 
IGI no inclòs, i per un període de 3 anys, renovable per períodes anyals. 
 
 
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. Vista la demanda presentada per part del Centre de Diagnòstic per la Imatge 
i Radiologia, situat a l’avinguda Doctor Mitjavila, núm. 37, Edifici Les Anelletes, 
s’acorda emplaçar una zona d’aparcament destinada a minusvàlids davant del 
centre.   
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, els 
treballs d’obra civil per a la reparació i la millora de la xarxa d’aigua potable. A 
tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar l’assistència de 
lampisteria al Servei d’Aigües per a la realització de treballs de manteniment i/o 
reparació a les ETAP i a la xarxa d’aigua potable. 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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Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el contracte de prestació de serveis amb VSL Sports, 
relatiu a l’organització de l’esdeveniment Andorra Skimo - La Travessa dels 
Refugis, que se celebrarà els propers dies 20 i 21 de febrer, per un import de 
2.000€, IGI inclòs (90101/43200/226823). 
 
2. S’acorda colꞏlaborar amb Andorra Turisme per a la realització d’un itinerari 
guiat a la vall d’Enclar, a partir del mes de juny del 2021. 
 
Alhora, s’acorda autoritzar Andorra Turisme a instalꞏlar les senyalitzacions a 
diferents ubicacions del camí de la vall d’Enclar, amb previ acord del Comú, 
amb el benentès que la producció, el muntatge, la colꞏlocació i el manteniment 
de la senyalística hauran d’anar a càrrec d’Andorra Turisme. 
 
3. S’acorda la instalꞏlació de plaques inclusives de Parl’app, aplicació del mòbil 
per oferir espais, indrets, punts d’interès turístic per a persones amb mobilitat 
reduïda i/o discapacitats sensorials als 13 punts d’interès turístic següents: 
 

Santa Coloma 
- Cartell de l'Arc Patrimonial (ubicat a l’aparcament Comunal de Santa 

Coloma) 
- Espai Columba - convingut amb l’Àrea de Museus de Govern d’Andorra 
- Església de Santa Coloma - ubicada a la senyalització de l’Arc 

Patrimonial 
- Nucli Antic de Santa Coloma - ubicada a la senyalització de l’Arc 

Patrimonial 
- La Casa dels Russos - ubicada a la senyalització de l’Arc Patrimonial 
- Pont de la Margineda - ubicada a la senyalització de l’Arc Patrimonial. 

 
Andorra la Vella 
- Casa de la Vall – convingut amb l’Àrea de Museus de Govern d’Andorra 
- Plaça Lídia Armengol - 7 poetes 
- La Presó  
- La Creu Grossa 
- Noblesse du temps 
- Església Sant Esteve  
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- Entrada barri Antic d'Andorra la Vella per la passarelꞏla Rosa Ferrer. 
 
 
B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’empresa Stars Academy, amb motiu 
de l’organització de l’esdeveniment “The Musicals: From Broadway to Andorra”, 
s’acorda colꞏlaborar amb el següent: 

- La cessió gratuïta de l’auditori del Centre de Congressos, del 23 al 28 de 
novembre del 2021, per realitzar els assajos pertinents i per celebrar 
l’actuació, així com la cessió del personal propi i l’equipament tècnic 
existent a excepció de tots els serveis a subcontractar. 

- La colꞏlaboració del Departament de Comunicació per tal de promocionar 
dit esdeveniment fent ús de les xarxes socials del Comú. 

- La colꞏlaboració del personal de manteniment del Comú per a la 
colꞏlocació de les banderoles promocionals de l’esdeveniment a l’av. 
Meritxell, quina producció anirà a càrrec de l’organitzador. 

 
 
Setè.  CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar el 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 a la utilització de la piscina del Lycée Comte de Foix en 
horari extraescolar, de dilluns a dissabte, per als períodes escolars del 7 de 
gener al 26 de març del 2021 i del 12 d’abril al 30 de juny del 2021, per un 
import de 5.750,00€ (80101/34000/227900). 
 
2. S’acorda renovar el Conveni de colꞏlaboració entre el Colꞏlegi Anna Maria 
Janer, el Club Natació Serradells i el Comú d’Andorra la Vella per a la utilització 
de la piscina del Colꞏlegi Anna Maria Janer en horari extraescolar, de dilluns a 
divendres, per als períodes escolars del 7 de gener al 26 de març del 2021 i del 
12 d’abril al 30 de juny del 2021, per un import de 4.950,00€ 
(80101/34000/227900). 
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3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar a l’empresa Esport 
Organització Advent els monitors de fitness per al Centre Esportiu dels 
Serradells, per un import total de 21.272,72€, IGI no inclòs 
(80101/34000/227900), amb una previsió de 30 hores/setmanals, de l’1 de 
gener al 30 de juny del 2021. 
 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
direcció de les obres de reforma i adequació de l’edifici administratiu de l’Estadi 
Comunal Joan Samarra Vila al Despatx d’Arquitectura Carles Gras (DAG), per 
un import de 28.698,56€, IGI no inclòs (80201/34201/612000). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el psicòleg Tomàs Navarro 
Hernandez per desenvolupar el projecte de suport i acompanyament psicològic 
per famílies i adolescents, per un import de 12.540€ (70401/23105/226570). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.35 h. 


