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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 10 de març del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 10 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. 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. 
 
Excusa l’absència a la reunió l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor, que 
hi participa, no obstant, per videoconferència. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a l’acta. 
 
 
B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de la impressió 
de l’informatiu comunal per a l’any 2021 a la Impremta Solber, SL, per un 
import de 12.752,96€, IGI inclòs (10103/92200/227300). 
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Segon. CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de l’empresa Ironman Group, s’acorda 
atorgar-los 25 targes d’abonament temporal a l’aparcament Parc Central amb 
motiu de la Triatló d’ hivern, programat pels propers 19, 20 i 21 de març del 
2021. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar els treballs de 
substitució i actualització dels ascensors tríplex de l’aparcament Centre Ciutat. 
A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció de projecte i 
direcció de les obres d’urbanització dels carrers de la Grau i Prat del Rull a 
l’empresa Adserà Grup, SL, per un import total de 7.788,18€ IGI inclòs 
(50101/15500/607100), dels quals 5.546,47€ per a la redacció del projecte i 
2.241,71€ per a la direcció de les obres. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
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 que 
s’adjunten a l’acta. 
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Quart.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 26 de febrer relativa 
als habitatges del Comú d’Andorra la Vella per a la gent gran, i d’acord amb 
l’establert en l’article 6. Condicions econòmiques de l’Ordinació del 12 d’octubre 
del 2017 reguladora de l’accés als habitatges del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorden les propostes següents: 
 

- Expedient PS01*2015: modificació del preu del lloguer del pis 1r B, per 
un import de 248,77€ mensuals. 

 
- Expedient PS01*2011: modificació del preu del lloguer del pis 1r C, per 

un import de 219,02€ mensuals. 
 

- Expedient PS31*2019: modificació del preu del lloguer del pis 2n A, per 
un import de 245,18€ mensuals. 

 
- Expedient PS18*2009: modificació del preu del lloguer del pis 2n B, per 

un import de 245,52€ mensuals. 
 

- Expedient PS30*2018: modificació del preu del lloguer del pis 2n C, per 
un import de 248,50€ mensuals. 

 
- Expedient PS19*2009: modificació del preu del lloguer del pis 3r A, per 

un import de 236,33€ mensuals. 
 

- Expedient PS16*2009: modificació del preu del lloguer del pis 3r C, per 
un import de 306,35€ mensuals. 

 
- Expedient PS14*2009: modificació del preu del lloguer del pis 4t A, per 

un import de 247,68€ mensuals. 
 

- Expedient PS02*2015: modificació del preu del lloguer del pis 4t B, per 
un import de 246,32€ mensuals. 
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- Expedient PS13*2009: modificació del preu del lloguer del pis 4t C, per 
un import de 464,53€ mensuals. 

 
- Expedient PS29*2018: modificació del preu del lloguer del pis 5è A, per 

un import de 240,11€ mensuals. 
 

- Expedient PS02*2010: modificació del preu del lloguer del pis 5è B, per 
un import de 252,75€ mensuals. 

 
2. S’acorda formalitzar el Contracte d’arrendament amb la Sra. Carme Rebés 
d’Areny-Plandolit relatiu a un local situat a l’avinguda Tarragona, número 58-70, 
planta baixa, edifici les Columnes, per destinar-lo a activitats de la gent gran, 
per un import de 2.848€/mes, IGI no inclòs, més les despeses de calefacció i 
aigua (70601/23100/202000). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament, el muntatge, el desmuntatge i l’explotació del servei 
d’aquapark per a l’estiu 2021. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. 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 i el 
gimnàs del Colꞏlegi, durant el període de vacances escolars de Setmana Santa, 
des del 29 de març al 9 d’abril del 2021, i també durant les vacances escolars 
de Primavera 2021, des del 25 al 28 de maig del 2021. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de deute que s’adjunten a 
l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’acord d’embargament 
en compliment de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament 
tributari, derivat de les notificacions de constrenyiment a diversos deutors. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’acord d’embargament 
en compliment de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament 
tributari, derivat de les notificacions de sancions a diversos deutors. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Comissions de serveis 
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
COMUNICACIÓ 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’adscripció en 
comissió de serveis del Sr. RRJP en la plaça de tècnic de comunicació, a 
comptar del 15 de març del 2021 i fins al 14 de març del 2025, període inicial 
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màxim de 4 anys tal com preveu l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, 
de la funció pública, d’aplicació directa als Comuns i amb un salari 
corresponent al 80% de la banda salarial del grup funcional B, nivell 8. 
 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’adscripció en 
comissió de serveis del Sr. MAJ en la plaça de tècnic administratiu, a comptar 
de l’1 d’abril del 2021 i com a màxim fins al 2 de gener del 2024, tal com preveu 
l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, d’aplicació 
directa als Comuns, i amb un salari corresponent al 138,87% de la banda 
salarial del grup funcional C, nivell 5.  
 
2. Prolongació d’una comissió de servei 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda prolongar 
l’adscripció en comissió de serveis del Sr. AVC, en la plaça de tècnic de 
prevenció en riscos laborals, adscrit al Departament de Recursos Humans, a 
efectes del 3 d’abril del 2021 fins a la cobertura de la plaça mitjançant els 
processos de selecció vigents i en tot cas per un període no superior a 2 anys, 
finalitzant el 2 d’abril del 2023, amb les mateixes condicions salarials.  
 
3. Curs de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar 
l’assistència del Sr. CBA, cap d’Àrea de Noves Tecnologies, a la formació 
“Càmeres de videovigilància: privacitat i protecció de dades”, organitzat per 
Lidera, de manera presencial, el dia 25 de març del 2021, amb una durada de 4 
hores i per un import de 260€/persona (30101/92002/163000). 
 
 
 
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. 


