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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 24 de febrer del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 24 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 presentada per part del director adjunt i coordinador del 
Departament de Policia, solꞏlicitant la colꞏlaboració dels agents de circulació, 
amb motiu de la Cimera Iberoamericana 2020, que tindrà lloc del 19 al 22 
d’abril del 2021, s’acorda designar el Sr. Miquel Rossell, coordinador de 
Mobilitat, com a responsable del Comú per coordinar amb la Policia les tasques 
programades. 
 
2. Vista la demanda presentada per part de l’Associació Andorrana de 
Colꞏleccionisme La Paperassa, s’acorda autoritzar-los a ubicar el mercat a la 
voravia de l’edifici les Columnes de l’avinguda Tarragona, els diumenges de les 
10 a les 15 h. 
 
3. S’acorda formalitzar un Conveni amb els germans Narcís, Maria Pilar i Joan 
Carles Casal de Fonsdeviela per a habilitar, temporalment i a precari, una 
parada de bus interurbà a l’interior de la finca de la seva propietat ubicada en 
les confluències del carrer Prat de la Creu, 18-20, amb el carrer Pompeu Fabra, 
1-3, d’Andorra la Vella, actualment arrendada al Comú d’Andorra la Vella. 
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Segon. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament i la instalꞏlació dels elements necessaris per a la implantació 
d’una xarxa fixa de telelectura de comptadors d’aigua, a les zones del centre 
d’Andorra la Vella, la Comella, Santa Coloma i la Margineda. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. S’acorda l’aplicació del règim de facturació particular establert en l’article 44 
de l’Ordinació del 30-04-2020 relativa a la distribució i al subministrament 
d’aigua destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, solꞏlicitada 
pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitaria, relativa al rebut de l’aigua del tercer 
trimestre del 2020, corresponent al Centre sociosanitari del Cedre, i derivat 
d’una fuita d’aigua involuntària. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’un crèdit extraordinari a la partida 50107/17000/604000 
(Medi Ambient/Vehicles) per un import de 28.000€ per poder adquirir un vehicle 
per al Servei de Medi Ambient. Aquest crèdit extraordinari es finança amb la 
baixa pel mateix import de la partida 50107/17102/603000 (Medi 
Ambient/Parcs/Instalꞏlacions tècniques). Aquesta proposta s’haurà de sotmetre 
a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de neteja 
de diferents instalꞏlacions 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. 
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Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el Conveni amb l’Associació Amics dels Orgues de les 
Valls d’Andorra per a l’any 2021, amb l’aportació d’una subvenció per un import 
de 10.000€ (60101/33500/482000). 
 
2. S’acorda formalitzar un nou Conveni de colꞏlaboració entre el Govern 
d’Andorra, el Comú d’Andorra la Vella i l’Associació de Saxofonistes d’Andorra, 
amb l’aportació d’una subvenció per un import de 30.000€ 
(60101/33500/482000), així com amb la cessió gratuïta de l’auditori, 
l’equipament tècnic i el personal del Centre de Congressos. 
 
3. S’acorda contractar l’espectacle “Cobertura” a l’empresa Total Memos SCP, 
per un import de 8.200€ (60102/33400/226830), dins del marc de la Temporada 
de Teatre. 
 
4. S’acorda contractar l’espectacle “Per fi sol” a l’empresa Andorra Animació, 
per un import de 8.000€ (60102/33400/226830), dins del marc de la Temporada 
de Teatre. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
GENT GRAN ACTIVA 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir al pagament de la quota anual d’adhesió a la xarxa Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés, per un import de 506€ 
(70105/23104/482900).  
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Cinquè. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda colꞏlaborar amb l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra 
(AMMA), cedint-los 125 cadires amb transport inclòs, amb motiu de l’acte que 
tindrà lloc a la plaça del Consell General el proper diumenge 28 de febrer, a les 
19.00 h, per celebrar el Dia mundial de les malalties minoritàries. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Contracte de lloguer amb la societat Germans Serola, 
SAU relatiu al local ubicat al carrer Dr. Nequi, núm. 2 d’Andorra la Vella, per un 
import mensual de 365,75€, IGI inclòs (90102/43101/202000), a comptar de l’1 
de març del 2021 i per una durada de cinc anys, prorrogable anualment. 
 
 
Setè.  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. 
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2. Complementant les diferents mesures que el Comú ha adoptat per fer front a 
les conseqüències de la pandèmia, s’acorda la proposta d’Ordinació de 
modificació de l’Ordinació tributària comunal del 17-12-2020 per a l’any 2021, 
afegint una disposició addicional tercera, retornant part de la quota tributària 
meritada entre el 14 de març i el 31 de maig del 2020, corresponent a l’impost 
de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, la taxa 
d’higiene pública i la taxa d’enllumenat públic per als establiments hotelers 
(activitat 55.10 Hotels i allotjaments similars), i retornant part de la quota 
tributària meritada entre el 10 de juny i el 31 d’octubre del 2020, corresponent a 
l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, la 
taxa d’higiene pública i la taxa d’enllumenat públic de les discoteques i dels 
pubs, (respectivament activitats 9329-1 Altres activitats recreatives i 
d’entreteniment ncaa – discoteques i 5630 Establiment de begudes). Aquesta 
proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
SERVEI DE TRIBUTS 

 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de deute de tributs 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 d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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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 la contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a 
treballador públic interí, del Sr. LAJ, en la plaça de conserge per al Servei 
d’instalꞏlacions i equipaments de lleure, a comptar de l’1 de març del 2021 i fins 
a la reincorporació del funcionari que té assignada la plaça, i amb un salari 
mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 2 (80301/34202/110000).  
 
2. Permís administratiu retribuït proporcionalment 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i vist l’informe favorable de la 
directora de Finances, s’acorda atorgar un permís administratiu retribuït 
proporcionalment, per atendre un fill fins a l’inici de l’escolarització obligatòria, a 
la Sra. BCA, adscrita al Departament de Finances, des del 4 de març del 2021 i 
fins al 30 de setembre del 2024, amb un horari laboral de les 9.15 h a les 15.30 
h, corresponent a una jornada laboral del 83,33%.  
 
3. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
a) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Gener 2021  
APM       12:32h 
 
Treballador públic interí 
FAMR       12:28h 
KD        12:11h 
(50202/16100/110500) 
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b) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Gener 2021 
BMMA      05:56h 
FDC       24:13h 
FCC       28:00h 
JRJ        09:28h 
JPJM       10:23h 
RPS       18:00h 
SRVM       09:04h 
(50203/16500/110500)  
 
4. Addenda al Contracte per a la instalꞏlació i el manteniment de 
desfibrilꞏladors 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda formalitzar 
l’Addenda al Contracte per a la instalꞏlació i el manteniment de 12 
desfibrilꞏladors amb la Creu Roja Andorrana signat l’1 de juliol del 2019, al qual 
s’afegeix un desfibrilꞏlador per al Servei de Circulació. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
Vista la solꞏlicitud presentada per part del Sr. Xavier Rebés d’Areny-Plandolit, 
s’acorda autoritzar la construcció d’una nova caseta d’horticultura, a l’hort de 
les Cinc Feixes, al camí dels Espuïs, a la partida del Solà d’Andorra la Vella. 
 
 
Novè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
 
 
 



AJdG núm. 21/07 
24/02/2021 

 

 8 

ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud de Circulació que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorden les resolucions d’alꞏlegacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.00 h. 


