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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 3 de març del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 3 de març 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. S’acorda formalitzar l’Addenda al Contracte amb els Germans Babot Pla, 
signat l’1 de gener del 2009, relatiu a la cessió en arrendament de la parcelꞏla 
situada a la partida del Fener (aparcament Fener 2), modificant i adaptant la 
nova superfície de 1.151,10 m2 i consegüentment la renda inicialment pactada 
en un import de 4,04€/m2 i per mes, el que fa un total de 4.650,44€/mes, IGI no 
inclòs, amb efectes el dia 1 de març del 2021. 
 
2. S’acorda donar per finalitzat per tot el 5 d’abril del 2021 el Contracte amb els 
Germans Babot Pla, signat l’1 de maig del 2000, relatiu a l’arrendament del 
terreny situat a la partida del Fener (aparcament Fener 1). 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5112000, a nom de la Sra. Carme Solà Tarrés, 
relativa a la demanda de modificació de projecte de construcció d’un habitatge 
unifamiliar al carrer Tossalet i Vinyals, número 13.   
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5114252, a nom de la societat NAFIL, SLU, 
relativa a la demanda de primera ocupació de les obres d’ampliació de la planta 
sisena de l’edifici situat a l’avinguda Doctor Mitjavila, número 5.   
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunten a l’acta. 
 
4. S’acorda donar la conformitat tècnica al projecte de pla parcial de la unitat 
d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-17.2 “Estadi”, del Pla d’ordenació i 
urbanisme parroquial d’Andorra la Vella i sotmetre’l a exposició pública durant 
un termini de 20 dies, mitjançant la publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent. 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció de projecte i 
direcció de les obres d’embelliment del carrer la Llacuna a l’empresa Suport 
Enginyers i Consultors, per un import de 18.987,65€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100), dels quals 12.508,65€ corresponen a la redacció del 
projecte i 6.479,00€  a la direcció d’obres. 
 
 
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. En seguiment de l’acord adoptat per la Comissió Interparroquial dels Serveis 
de Circulació del 23 de febrer del 2021, s’acorda facultar el Comú d’Encamp 
per a licitar i adjudicar, en representació dels set Comuns, el concurs d’àmbit 
internacional relatiu al subministrament dels uniformes dels agents de circulació 
comunals. 
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Tercer. CONSELLERIA 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 de 
substitució per a l’enllumenat del rec del Solà a l’empresa Cairó, SL, per un 
import de 8.674,75€ IGI inclòs (50203/16500/217040). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta de dos crèdits extraordinaris, un a la partida 
50501/1330101/612000 (Aparcament Centre Ciutat/Millora d’edificis) per un 
import de 30.000€ i l’altre a la partida 50501/1330101/605000 (Aparcament 
Centre Ciutat/Mobiliari i estris) per un import de 5.000€, per poder reformar i 
adquirir mobiliari per als despatxos administratius situats a l’aparcament Centre 
Ciutat. Els dos crèdits extraordinaris es financen amb la baixa de 35.000€ de la 
partida 50501/1330101/613100 (Aparcament Centre Ciutat/Reposició i millora 
de maquinària i equipaments). Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar l’empresa 9’s Events per a la celebració del concert del 
grup “Gipsy Kings by André Reyes” que tindrà lloc el dia 11 de juliol del 2021, 
amb motiu de l’arribada del Tour de França 2021 a Andorra la Vella, per un 
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import de 59.710€, IGI inclòs (90101/43200/226820) i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
 
Cinquè. 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 
- Altes al cens electoral. 

 
 
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. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna, 
mitjançant concurs de mobilitat, de la Sra. MCM, com a funcionària, en la plaça 
de tècnica administrativa d’aparcaments, a comptar del 8 de març del 2021 
amb un període de prova de 3 mesos, i amb una classificació salarial 
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corresponent al 90% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 5 
(50501/1330101/110000).  
 
2. Publicació d’un concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, 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 d’operari d’aparcament (50501/1330101/110000).  
 
3. Publicació de 2 processos selectius d’ingrés en primera convocatòria  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 
36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda: 
 
a) Declarar desert el concurs de mobilitat interna del 27 de gener del 2021 per 
tal de proveir dues places d’operari de neteja de la via pública, per a l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, i procedir a la 
publicació externa d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquestes dues places 
(50301/16300/110000).  
 
b) Declarar desert el concurs de mobilitat interna del 27 de gener del 2021 per 
tal de proveir una plaça d’auxiliar de neteja de la via pública de tarda, per a 
l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient i procedir a 
la publicació externa d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça (50301/16300/110000).  
 
4. Prolongació de la relació laboral d'un funcionari 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l'informe de la directora de Recursos Humans i la demanda presentada per 
l’interessat, així com l’article 56.3 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la 
funció pública, s’acorda prolongar la relació laboral del Sr. AMM com a 
funcionari, en la plaça de suport de neteja del Servei d’Higiene, del 20 de maig 
del 2021 al 19 de maig del 2022, amb les mateixes condicions contractuals i 
amb la retribució salarial base (50301/16300/110000).  
 
5. Cursos de formació  
 
a) Vist l'informe de la directora de Recursos Humans i vistes les ofertes 
presentades, s’acorda contractar l’empresa GESTINFO, SLU per impartir 
formacions online d’Office 365 als treballadors assignats, per un import de 
6.130,04€ (30101/92002/163000). 
 
b) Vist l'informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar 
l’assistència de la Sra. GMS, administrativa del Departament de Social, a la 
formació “Millorant les Competències administratives amb perspectiva 360”, 
organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb la 
modalitat presencial, els dies 15, 17 i 18 de març del 2021, amb una durada de 
12 hores i per un import de 240€ (30101/92002/163000). 
 
6. Prolongació de l’adscripció temporal per motius mèdics d’una 
funcionària 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL  
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l'informe de la directora de Recursos Humans i la demanda presentada per 
la cap d’Àrea de Social, d’acord amb els articles 81 i 82 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella i l’article 19 de la Llei 34/2008 del 18 
de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, s’acorda prolongar 
l’adscripció temporal per motius mèdics de la Sra. VMV, en la plaça de suport a 
Casal Calones, fins al 31 de desembre del 2021. 
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Sisè.  CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el contracte amb la societat Crèdit Andorrà, SA relatiu a 
l’adhesió al sistema de pagament de targetes de crèdit, amb totes les marques 
integrades amb les quals Crèdit Andorrà, SA tingui acords de comercialització, 
actuals com en el futur, que permetrà que els nous terminals EMVs instalꞏlats 
als nous caixers automàtics i a les barreres de sortida dels aparcaments 
estiguin connectats directament al banc de manera online en comptes de offline 
com fins ara. 
 
 
 
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. 


