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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 10 de febrer del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 10 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda procedir al pagament de la quota corresponent a l’any 2021 a favor 
de l’organització Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, per un import de 
1.058€ (10101/92000/482900). 
 
2. S’acorda cedir al Govern un espai per tal que el Ministeri de Sanitat pugui 
organitzar l’administració de les vacunes contra la COVID-19 a la ciutadania. A 
tal efecte, s’acorda designar com a coordinador amb el Govern el Sr. Miquel 
Rossell. 
 
3. S’acorda iniciar els tràmits administratius per a l’aprovació d’un Conveni 
entre el Comú d’Andorra la Vella i la societat Roc Escolls, SA, per a determinar 
el sobrevol i el recolzament de la passarel.la que ha de connectar el carrer Prat 
de la Creu amb l’avinguda Meritxell, a través de la coberta de l’edifici Casino, 
que construeix la societat Jocs, SA, en el marc dels pactes i atorgament 
establerts en el conveni del 26 d'octubre del 2017, signat entre la societat Jocs, 
SA i el Comú d’Andorra la Vella.  
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B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar a l’empresa Andornet, SA 
l’adequació i/o creació del portal web de suport en la interacció, consulta del 
fons i reserves entre el potencial d’usuaris de l’exposició “Memòries de la 
construcció de l’avinguda Meritxell”, en el seu espai definitiu, per un import de 
9.770,75€, IGI inclòs (10102/92000/227400). 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar els lots 1 a 14 del concurs 
nacional, de contractació urgent, relatiu al 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 l’empresa Totnatura, SL, per un import total 
de 44.913,86€, IGI inclòs (50107/17101/217001), desglossat com segueix, amb 
un termini de lliurament entre el 3 i el 7 de maig del 2021 i un termini en els 
treballs de manteniment de 6 mesos a comptar de la seva colꞏlocació: 
 

Lot Ubicació 
Unitats a subministrar i 

mantenir 
Total IGI inclòs 

Lot 1 Av. Meritxell 106 13.030,58€ 

Lot 2 C/ Ciutat de Valls 34 4.502,62€ 

Lot 3 Av. Príncep Benlloch 40 4.917,20€ 

Lot 4 C/ Terravella 14 1.827,42€ 

Lot 5 C/ de la Vall 16 circulars ó 32 
semicirculars 

2.633,44€ 

Lot 6 Av. Santa Coloma 50 6.146,50€ 

Lot 7 Balcó Casa Comuna 12 499,80€ 

Lot 8 Pl. Príncep Benlloch 12 1.475,16€ 
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Lot 9 Av. Dr. Mitjavila 18 2.383,74€ 

Lot 10 C/ l’Alzinaret 16 2.088,48€ 

Lot 11 Espai Columba 6 737,58€ 

Lot 12 Plaça Rebés 8 983,44€ 

Lot 13 C/ Maria Pla  20 2.458,60€ 

Lot 14 C/ Sant Esteve  10 1.229,30€ 

 
Alhora, s’acorda declarar desert el lot 15 (c/ Callaueta), ja que en la nova 
remodelació del carrer no hi ha fanals per poder penjar les jardineres. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PROJECTES PARTICIPATIUS 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda que el Servei de Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella 
formi part del grup de treball The Participatory Group, impulsat per l’Ajuntament 
de Madrid, així com nomenar a la Sra. Patricia Bafino, cap de Servei de 
Joventut i Participació Ciutadana, com a representant del Comú, amb l’objectiu 
de descobrir bones pràctiques, compartir experiències i coneixements i generar 
noves dinàmiques que facin que la Participació Ciutadana esdevingui un 
element essencial de la gestió pública. 
 
 
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 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
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- Altes, baixes, modificacions i una altra solꞏlicitud de comerç 
- Altes de propietat. 

 
 
S’informa: 
 
1. De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 

 
2. D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
 
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. Contractació de dos treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.b i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. SCN, com a 
treballador públic interí, en la plaça de conserge al servei d’instalꞏlacions i 
equipaments de lleure, a comptar del 15 de febrer del 2021 i fins a la 
reincorporació del funcionari que té assignada la plaça i en cas cap més enllà 
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del 31 de desembre del 2023, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup 
funcional C, nivell 2 (80301/34202/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. BGI, com a 
treballadora pública interina, en la plaça de tècnica administrativa d’Arxiu, 
Recerca i Patrimoni, a comptar de l’1 de març del 2021 i fins al 28 de febrer del 
2023, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 
(10102/92000/130000). 
 
2. Prolongació de la contractació d’un treballador públic interí 

 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.d, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda prolongar la contractació, com a treballadora pública interina, de la 
Sra. HJP, en la plaça d’informadora turística, de l’1 d’abril al 30 de setembre del 
2021, amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional C, 
nivell 5, i una jornada laboral setmanal segons planificació 
(90101/43200/130000). 
 
3. 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 gener 2021 
 
SGX        24:16 h 
(50301/163000/110500) 
 
Treballador públic interí 
PLC        24:19 h 
(50107/17000/110500) 
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4. Curs de formació  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’OBRES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar 
l’assistència dels operaris de cementiri, adscrits al Departament de Serveis 
Públics, Urbanisme i Aparcaments, a la formació “Mesures de seguretat i salut 
en la utilització de la motoserra”, impartida per UNIDA Qualitat i Prevenció 
Andorra, amb la modalitat presencial, amb una durada de 2 hores, sense cost 
econòmic (30101/92002/163000). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar els treballs de 
renovació dels ancoratges de la barana del passeig del rec de l’Obac 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. 
 
 
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 solꞏlicitud número 5113352, a nom de la societat British College 
Overseas, SL, relativa a la demanda de construcció provisional d’uns mòduls 
destinats a aules a la parcelꞏla de terreny situada a la ctra. de la Comella. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
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3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
direcció de les obres d’embelliment dels passatges de l’Aigüeta i Europa al Sr. 
Pau Iglesias Rodriguez, per un import total de 14.003,00€ IGI inclòs 
(50101/15500/607100), dels quals 7.001,50€ corresponen a la redacció del 
projecte i 7.001,50€ a la direcció de les obres. 
 
4. S’acorda emetre un certificat sobre la situació de l’edifici situat al carrer Prat 
de la Creu, número 83, en relació amb la construcció del nou carrer del Consell 
General, per transmetre a la Comunitat de Propietaris. 
 
 
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. 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Construccions Modernes, SA, 
adjudicatària del concurs nacional relatiu a les obres de reforma de la Casa 
Comuna (3a i 4a plantes), per a la realització d’uns treballs complementaris no 
previstos en el projecte, per un import de 28.642,07€, IGI inclòs 
(50209/93302/612000), així com ampliar el termini d’execució de les obres 
durant 2 setmanes, fins al 2 d’abril del 2021, i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord:  
 
S’acorda la proposta d’alienabilitat, informació pública i convocatòria d’una 
subhasta pública per a la venda de material del Servei d’Enllumenat que ha 
perdut la qualificació jurídica de bé de domini públic, la qual s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
B) 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 diversos vehicles, per a diferents serveis del Comú 
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. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
S’acorda publicar al BOPA l’Avís pel qual s’acorda la convocatòria per 
presentar les solꞏlicituds per a l’atorgament de subvencions per a la promoció i 
realització d’activitats culturals d’àmbit ciutadà que es desenvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella durant l’any 2021, així com les bases reguladores 
corresponents. 
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
  
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Bàsquet Club Andorra, s’acorda que 
el personal de manteniment del Comú colꞏlabori en la colꞏlocació de banderoles 
promocionals del Club, en els fanals de l’av. Meritxell, del 10 de setembre a l’1 
de novembre, quina producció anirà a càrrec de l’entitat. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.15 h. 


