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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 3 de febrer del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 3 de febrer 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. Vista la demanda de la ministra de Cultura i Esports, s’acorda nomenar el Sr. 
Fidel Solsona, com a representant del Comú, per formar part del programa 
d’activitats destinat a donar a conèixer joies desconegudes del patrimoni 
cultural, en l’edició del 2021. 
 
2. A proposta dels cònsols, i a tenor del que preveu l’article 115 i l’apartat 5 de 
la disposició addicional quarta de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció 
pública, s’acorda contractar el Sr. Francesc Delgado Jimenez, com a 
dinamitzador de les associacions comercials, en qualitat de personal de relació 
especial, amb un salari brut corresponent al grup B, nivell 7, al 105% de banda, 
a partir de l’1 de març del 2021, i pel període d’un any. 
 
De conformitat amb l’article 7 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, en tractar-se de personal de 
relació especial que presta, amb caràcter de confiança, assistència als cònsols, 
el seu nomenament i cessament correspon directament a aquests, i pot ser 
destituït en qualsevol moment i en tot cas cessarà quan també ho faci el titular 
del càrrec que el va nomenar. 
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Segon. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre el Colꞏlegi Sant 
Ermengol i el Comú d’Andorra la Vella per a la utilització de la piscina del 
Colꞏlegi Sant Ermengol per al període de vacances escolars de Carnaval 2021, 
del 17 al 19 de febrer del 2021. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de subvenció per a Joves Emprenedors: 
 

Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5111852 
Autoturbo Méndez 
Rivas 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
91,80€) 

Favorable 

5112913 
Planas Vallcorba, 
Elisenda 

Subvenció Joves 
emprenedors (2n any 
218,71€) 

Favorable 

5112719 
Roldan Revueltas, 
Ernesto 

Subvenció Joves 
emprenedors (2n any 
59,14€) 

Favorable 

5110079 
Samuel Filipe Seixas 
Pimenta 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
276,11€) 

Favorable 

5113909 Adrian Moreno Pellicer 
Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
183,66€) 

Favorable 
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Tercer. CONSELLERIES DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL I DE PROJECTES PARTICIPATIUS 
 
A) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar la colꞏlaboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra subvencionant cursos de formació específics per al sector 
comercial de la parròquia i que es realitzaran de forma telemàtica i presencial, 
durant l’any 2021.  
 
2. S’acorda renovar la colꞏlaboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra subvencionant els comerços de la parròquia que obtinguin el 
segell Andorra Comerç Excelꞏlent amb el 50% del cost del procés d’obtenció 
durant l’any 2021. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda aprovar la “Guia dels pressupostos participatius 2021 d’Andorra la 
Vella”, projecte quina primera edició es presentarà als ciutadans d’Andorra la 
Vella el proper 1 de març, amb els objectius següents: 

- Implicar la població en la presa de decisions sobre el destí d’una part 
dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de participació.  

- Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la 
ciutadania. 

- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat colꞏlectiu per 
prioritzar-les. 

- Planificar la despesa comunal el màxim d’ajustada a les prioritats 
ciutadanes. 

 
Alhora, s’acorda publicar al BOPA el seu contingut. 
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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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

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

 
2. S’acorda renovar el contracte de prestació de serveis de tasques 
administratives d’auxiliar administrativa (Sra. Noelia Capel Lopez) amb la 
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, per una durada de 4 anys, amb 
efectes l’1 de gener del 2021 i fins al 31 de desembre del 2024, de dilluns a 
divendres, de les 9.00 h a les 14.00 h, per un import de 9.679,44€/any 
(40301/93200/227900). 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 

 
Acords:  
 
1. Vist l’informe del coordinador de Tràmits, Tributs i Deutors, s’acorda iniciar 
els tràmits de retorn de la part de la quota tributària satisfeta per l’any 2020, 
corresponent a l’impost de radicació d’activitats comercials, la taxa d’higiene i la 
taxa d’enllumenat, en compliment de la disposició addicional primera de 
l’Ordinació del 17-12-2020 tributària comunal per a l’any 2021. 
 
2. S’acorda resoldre una solꞏlicitud de fraccionament de deute del tribut de 
radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals de l’any 2021 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 RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadores 
públiques interines, per a les activitats esportives de les vacances de Carnaval, 
les persones següents: 

- Sra. COMI, en la plaça de monitora de dia i de ludoteca, del 16 al 19 de 
febrer del 2021, amb un salari en base a 8,29€/h treballada i una jornada 
setmanal de 40 hores. 

- Sra. CMCP, en la plaça de monitora responsable de  ludoteca tarda, del 
16 al 19 de febrer del 2021, amb un salari en base a 9,22€/h treballada i 
una jornada setmanal d’11 hores. 
(80101/34000/130000). 

 
2. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional 

 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
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. CFF, 
cap de Servei d’Higiene, un complement de responsabilitat addicional (CRA), 
d’un import de 304,12€/mes per assumir les tasques de cap d’Àrea d’Higiene. 
Aquest complement tindrà efectes a partir del 25 de gener del 2021 i fins al 
retorn al servei actiu per atur de malaltia del titular de la plaça 
(50301/16300/110000). 
 
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 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Desembre 2020  
RMD         11.58 h 
 
Treballador públic interí 
FAMR         15.48 h 
(50202/161000/110500)  
 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 
de preus públics per a l’any 2021, modificant el canvi dels criteris per a 
l’atorgament de la targeta PK i afegint un nou producte a l’Annex 3: Aparcament 
o reserves d’estacionament a la via pública i guals (Articles 13, 14 i 15), 
anomenat “Targeta PK empresa o comerç (targeta de prepagament)”, que 
s’atorgarà únicament a empresa o comerç de la parròquia d’Andorra la Vella i 
només una targeta per vehicle. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Sisè.  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 relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
remodelació i embelliment de la plaça de la Rotonda i entorns, fase 1. A tal 



AJdG núm. 21/04 
03/02/2021 

 

 7 

efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de Circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda traslladar la zona de motos que es troba situada a l’avinguda 
d’Enclar, núm. 42 i senyalitzar el sobreample de la vorera del carrer de la 
Plana, del núm. 5 al núm. 7, salvant les portes existents perquè hi tinguin lliure 
accés els tècnics d’aquests llocs. 
 
3. S’acorda compensar el deute d’un import de 114,95€ al Sr. ALJ, 
corresponent a una demanda de tall de carrer que es va anulꞏlar el mateix dia. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5114196 Casa Molines, SA 

Solꞏlicitud de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable a la Placeta Sant 
Esteve, 4 

Favorable 

 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de 60 botelles de diòxid 
de carboni alimentari necessari pel tractament de l’aigua del dipòsit de la 
Birena, a l’empresa Flama Comercial, SL, per un import de 9.156,00€, IGI no 
inclòs (50202/16100/221902). 
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Vuitè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda donar de baixa l’Agrupació esportiva Hung-Gar Rossell del Registre 
Comunal d’Associacions.  
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar una Addenda al Contracte de patrocini signat el 10 de 
desembre del 2020 amb Pyrénées Work Center, SAU, relativa a l’ampliació de 
la durada de dit contracte, per tot el 31 de desembre del 2022, amb motiu de 
l’actual situació sanitària.  
 
2. En seguiment de l’acord adoptat per la Junta de Govern del 15 de juliol del 
2020, s’acorda formalitzar el Conveni de colꞏlaboració amb la societat Andorra 
Desenvolupament i Inversió, SAU (ADI), per a l’organització de les proves 
IRONMAN 70.3 i l’Andorra 21 Ports Road Bike en el marc de l’Andorra 
MultiSport Festival by Ironman, durant els anys 2021, 2022, 2023 i 2024, per un 
import de 150.000€/any (90101/43300/482900). Aquesta proposta s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
3. Vista la renúncia presentada pel Sr. David Lamelas Morell a la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern del 25 de novembre del 2020, per un import 
de 1.000€ (90101/43300/482900), amb motiu del Dakar, s’acorda deixar sense 
efecte dit acord. 
 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Ambaixada de França a Andorra, 
s’acorda autoritzar-los a emplaçar, durant el primer i segon trimestres del 2021, 
un cartell d’informació de la temporada cultural en un dels vidres ubicats al hall 
del Centre de Congressos. 
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Novè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord:  
 
S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 
de preus públics per a l’any 2021, modificant l’Annex 11: Serveis d’higiene 
(Article 27), apartat E) Analítica per identificació de gossos, modificant el termini 
del descompte del 100%, essent per a tot l’any 2021 en lloc dels primers vuit 
mesos del 2021. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió tècnica de Social del passat 22 de gener, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 32*2017: l’exoneració del 100% el cost del Casal d’Infants El 
Llamp, durant el període de vacances escolars de Nadal 2020, per a un 
menor. 

- Expedient 01*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021. 

- Expedient 38*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, corresponent a l’any 2020, per a la Sra. MHP. 

- Expedient 38*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021, i fins l’any 2025, segons resolució de la CONAVA, per a la 
Sra. MHP. 

- Expedient 38*2020: l’exoneració del 100% concepte d’un deute de Foc i 
Lloc i Serveis, corresponent a l’any 2020, per al Sr. JVJ. 
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- Expedient 38*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021, per al Sr. JVJ. 

- Expedient 02*2021: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2016 i 2017 Foc i Lloc i 
Serveis, per al Sr. JVJ. 

- Expedient 02*2021: 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 31*2012: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021. 
 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 18*2020: una reducció de tarifa del 50% del Casal d’Infants El 

Llamp, durant el període de vacances escolars de Nadal 2020, per a dos 
menors. Així hauran de fer front a la quantia de 79,11€. 

- Expedient 31*2017: una reducció de tarifa del 60% en concepte d’un 
deute del Casal d’Infants El Llamp, corresponent al curs 2019-2020. Així 
haurà de fer front al cost de 47,75€. 

- Expedient 31*2017: una reducció de tarifa del 60% en concepte d’un 
deute de Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2018, 2019 i 2020. 
Així haurà de fer front a la quantia de 66,86€.  

- Expedient 31*2017: una reducció de tarifa del 60% en el cost del Casal 
d’Infants El Llamp, per un període de 5 mesos (febrer a juny del 2021), 
durant el curs escolar 2020-2021. Així haurà de fer front a la quantia de 
15,30€. 

- Expedient 31*2019: una reducció de tarifa del 60% en el cost de l’Escola 
Bressol de Santa Coloma, per un període de 8 mesos (gener a agost del 
2021). Així haurà de fer front a la quantia de 133,64€ mensuals. 

- Expedient 70*2012: una reducció de tarifa 50% en el cost de l’Escola 
Bressol Conxita Mora Jordana, per un període de 12 mesos (gener a 
desembre del 2021). Així haurà de fer front a la quantia de 114,62€ 
mensuals. 

 
2. S’acorda la proposta de Reglament de prestacions econòmiques socials del 
Comú d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú. 
 
3. Vista la demanda presentada per part de l’Associació de Malalties 
Minoritàries d’Andorra, s’acorda colꞏlaborar en la campanya de visibilitat a les 
persones que pateixen alguna malaltia minoritària, amb motiu del Dia mundial 
de les malalties minoritàries, que se celebrarà el proper 28 de febrer. 
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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. 


