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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 17 de març del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 17 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) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda de la presidenta de l’entitat Associació del Trastorn de 
l'Espectre de l'Autisme d'Andorra - AUTEA, s’acorda ilꞏluminar l’església de 
Sant Esteve de color blau el dia 2 d'abril, amb motiu de la campanya "Light it up 
blue" que promou amb gran èxit des del 2010 l'Associació americana "Autism 
Speaks".  
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni amb FEDA per incloure dins el projecte 
“Estudi d’integració Paisatgística per a la Reforma de l’ET 255” un espai 
destinat a sala de control per a completar el projecte de les fonts al riu Valira. 
 
3. Vista la demanda dels tutors de 6è curs de l’Escola Andorrana d’Andorra la 
Vella, s’acorda colꞏlaborar en l’exposició del projecte “Espècies i ecosistemes: 
un fràgil equilibri” amb la finalitat de promoure, tant entre els alumnes com entre 
la ciutadania, la preservació del patrimoni natural de la parròquia. Alhora, 
s’acorda designar com a coordinadors en representació del Comú els Srs. Marc 
Royo i Iolanda Ciria. 
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B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
l’acta. 
 
 
Segon. 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: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Una alta d’inscripció de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
 
S’informa: 
 
1. D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
2. D’una modificació d’ofici d’inscripció de propietat que s’adjunta a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de Circulació que s’adjunten a l’acta. 
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B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’edictes externs per a treballadors públics interins 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda convocar els concursos següents pel procediment selectiu d’ingrés per 
contractar: 
 

- 56 monitors per a les activitats esportives, per a l’estiu 2021, com a 
treballadors públics interins, adscrits al Departament d’Esports 
(80101/34000/130000).  

- 27 monitors per a les activitats d’espais de lleure, per a l’estiu 2021, com 
a treballadors públics interins, adscrits al Departament de Social 
(70501/32401/130000). 

- 8 auxiliars com a suport per al Servei de Medi Ambient, per a l’estiu 
2021, com a treballadors públics interins, adscrits al Departament 
d’Higiene i Medi Ambient (50107/17000/130000). 

- 36 informadors de carrer i 2 responsables de grup, per a l’estiu 2021, 
com a treballadors públics interins, adscrits al Departament de Promoció 
Turística i Comercial (90201/43201/130000).  

- 10 informadors turístics, 1 guia turístic cultural i 1 guia turístic de 
muntanya, per a l’estiu 2021, com a treballadors públics interins, adscrits 
al Departament de Promoció Turística i Comercial (90201/43201/13000). 

- 6 monitors com a suport per al Servei de Joventut, per a l’estiu 2021, 
com a treballadors públics interins, adscrits al Departament de Joventut i 
Participació Ciutadana (70401/23105/130000). 

 
2. Contractació d’un treballador públic interí 
 
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 treballador 
públic interí per als campus esportius de Setmana Santa 2021, el Sr. BOJO en 
la plaça de monitor responsable, del 29 de març al 9 d’abril del 2021, amb un 
salari en base a 9,22€/h treballada i una jornada setmanal de 28 hores 
(80101/34000/130000).  
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3. Prolongació de la contractació d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
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 prolongar la contractació amb caràcter provisional, com a treballador 
públic interí, en la plaça de monitor del taller de Noves Tecnologies per a la 
Gent Gran, a temps parcial, al Sr. VAR, a raó de 12h/setmanals i a 
18,86€/hora, de l’1 d’abril a l’11 de juny del 2021.  
 
4. Trasllat d’un funcionari 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el trasllat de la Sra. 
VVM a la plaça de tècnica especialista en educació infantil de les escoles 
bressols del Servei a la Infància, de l’Àrea de Social, adscrita al Departament 
de Social, d’acord amb l’article 52 de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú 
d’Andorra la Vella, a comptar del 12 d’abril del 2021, i amb un salari en base al 
90% de la banda salarial, del grup C, nivell 5.  
 
5. Pràctica de proves d’un expedient disciplinari 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la pràctica de proves solꞏlicitades 
en el marc de l’expedient EXP-D 005/2020-MG.  
 
6. Cursos de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el Pla de 
Formació aprovat per la Junta de Govern del 14 de novembre del 2020, 
s’acorda autoritzar l’assistència als cursos de formació següents: 
 

- Colꞏlaboradors assignats al reciclatge de primers auxilis PSC1, a càrrec 
de la Creu Roja Andorrana, amb una durada de 4 hores i per un import 
de 10€/persona (30101/92002/163000).  

- Sr. GPXa, coordinador de Tràmits, Tributs i Deutors, a la formació 
“Comunicació persuasiva” organitzada per la Cambra de Comerç 
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d’Andorra, amb la modalitat presencial, el dia 23 de març del 2021, amb 
una durada de 7 hores i per un import de 170€ (30101/92002/163000).  

- Sr. CBA, cap d’Àrea de Noves Tecnologies, a la formació “Organitza’t i 
planifica’t, el mètode Getting Things Done, organitzada per la Cambra de 
Comerç d’Andorra, amb la modalitat online, el dia 13 d’abril del 2021, 
amb una durada de 4 hores i per un import de 80€. 
(30101/92002/163000).  

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5111975, a nom de la societat EMPORIUM, 
SA, relativa a la demanda d’ajustament de terrenys i edificabilitats a la realitat 
física de les parcelꞏles situades al carrer de la Grau, número 6 i el carrer del 
Consell General, número 7-9.   
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5113823, a nom del Sr. Lluís Viu Rebés, 
relativa a la demanda solꞏlicitud d’assenyalament d’alineacions i rasants al 
carrer les Canals, número 16-36.   
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5114979, a nom de la Sra. Maria Cristina 
Lànies Sasplugas, relativa a la demanda de segregació d’una parcelꞏla de 
terreny al carrer Antic Camí Ral, número 19-23.   
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda contractar els treballs de redacció de la modificació del projecte de 
pla especial de la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat PP-NC-1, Parc 
Central, a l’empresa ENGITEC, SA, per un import de 15.675€, IGI inclòs 
(50101/15100/227400), en la seva qualitat d’equip redactor del pla especial 
d’aquesta unitat d’actuació. 
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Quart.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament, la 
instalꞏlació i la posta en funcionament d’un analitzador en continu 
d’hidrocarburs al dipòsit dels pous de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a 
l’empresa BIOMA, per un import de 16.600,68€, IGI no inclòs 
(50202/16100/608000). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions 
d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 

registre 
Núm. 

expedient 
Solꞏlicitant Acord 

5115210 26692/2021 
Associació de malalties 
minoritàries d’Andorra 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorden diverses accions de dinamització comercial i de decoració de la 
parròquia que es realitzaran entre el 7 i el 14 de juliol, amb motiu de l’arribada a 
Andorra del Tour de France el proper dia 11 de juliol. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda colꞏlaborar amb el projecte de Formació Sociolaboral del Ministeri 
d’Afers Socials. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar el subministrament i la instalꞏlació de tres màquines de 
musculació per al gimnàs del Centre Esportiu dels Serradells, per 
complementar la maquinària, a l’empresa Gendrau i Mata, SL-GENMAT, SL, 
per un import de 12.355€, IGI no inclòs (80301/34202/603000), atès que es 
tracta de l’empresa adjudicatària del concurs relatiu al subministrament 
d’aparells de musculació per equipar el gimnàs del Centre Esportiu dels 
Serradells i és la distribuïdora exclusiva d’aquests equipaments per al Principat 
d’Andorra. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar la conceptualització i producció de diferents instalꞏlacions 
artístiques a la zona de Riberaygua i Travesseres, amb motiu de l’acció de 
dinamització El Barri de les Flors, a l’empresa Loft 33 Ambients, per un import 
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de 13.452,16€, IGI inclòs (90102/43300/226821), atès que es tracta d’un 
projecte únic i no permet la concurrència. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.00 h. 


