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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 24 de març del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 24 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 modificar l’acord de la Junta de Govern del 3 de març relatiu a 
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), en els termes següents: 
 

- Adaptar la titularitat de les finques arrendades a l’escriptura pública de 
reparcelꞏlació. 
 

- Fixar el preu de l’arrendament en 5.179,95€/mes, IGI no inclòs. 

- Atès l’interès dels arrendadors d’edificar properament les finques 
arrendades, establir la durada de l’arrendament per períodes mensuals 
tàcitament renovables. 
 

2. Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 22 
de juliol del 2020, en relació amb l’escrit adreçat a la cònsol major per part d’un 
nombre de professors de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, amb 
núm. de registre 299/2020, pel qual es demanava a la directora de Recursos 
Humans que, amb caràcter preliminar, informés la Junta de Govern en relació 
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amb els fets denunciats i, si és el cas, sobre les mesures disciplinàries que 
siguin procedents adoptar en base a l’Ordinació de la funció pública; 

 
Vist que l’informe elaborat per la directora de Recursos Humans conclou que 
dels fets examinats no hi ha cap conducta que pugui ser objecte d’incoació d’un 
expedient disciplinari, s’acorda arxivar i deixar sense ulteriors efectes totes les 
diligències practicades. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda iniciar els tràmits necessaris per a la realització de les obres 
d’embelliment de l’entrada de la vall d’Enclar al carrer dels Barrers. 
 
2. S’acorda la proposta d’itineraris guiats d’Andorra la Vella que es realitzaran 
del 7 de juliol al 4 de setembre del 2021. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda celebrar la Fira d’Andorra la Vella durant els dies 22, 23 i 24 
d’octubre del 2021 i establir l’obertura del període d’inscripcions pels expositors 
des del 3 de maig fins al 13 d’agost del 2021. 
 
2. S’acorda organitzar el Mercat de la Vall del 2021 els dies 1 de maig, 5 de 
juny, 3 de juliol, 4 de setembre i 2 d’octubre, de les 11 h a les 20h, i els dies 7 i 
8 d’agost de les 11 h a les 23 h. 
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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: 

- Altes, baixes, modificacions de comerç i altres solꞏlicituds de comerç 
- Una alta d’inscripció de propietat i una baixa de propietat. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de deute que s’adjunten a 
l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses denúnices 
d’infraccions al Codi de Circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractacions de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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SERVEI A LA INFÀNCIA  
 
EQUIP CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.b, 110 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 
treballadora pública interina, de la Sra. TBM, en la plaça de monitora per als 
espais de lleure, a comptar del 29 de març del 2021 i fins a la reincorporació de 
la Sra. Antonia Molero Pleguezuelos, titular de la plaça a raó de 25h/setmanals, 
ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en període de vacances 
escolars i amb un salari en base a 9,22€/hora (70501/32401/110000). 
 
EQUIP ESCOLA BRESSOL  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c, 110 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, de la Sra. 
PMM, com a treballadora pública interina, en la plaça de tècnica especialista en 
educació infantil, a comptar de l’1 d’abril i fins al 7 de setembre del 2021, i amb 
un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 i una jornada 
setmanal de 37,5h (70202/32101/130000). 
 
2. Prolongació d’una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda prolongar l’adscripció en comissió de serveis de la Sra. FRB, en la 
plaça de tècnica administrativa de comptabilitat, a comptar de l’1 d’abril del 
2021 i fins a la necessitat de retorn a la seva plaça d’origen com a 
administrativa del Departament de Social i, en tot cas, fins al 4 d’agost del 
2024, període inicial 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 les mateixes condicions salarials. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 65 lluminàries pel camins que 
van als recs a l’empresa Cairó, SL, per un import de 11.071,78€, IGI inclòs 
(50203/16500/607400). 
 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda validar el projecte bàsic presentat per l’UTE Boïc-Playmedia, 
adjudicatària del concurs nacional per a la realització del projecte museogràfic 
innovador del Centre interactiu de la Bicicleta, i d’acord amb l’article 5è del 
contracte signat el 14 de gener del 2021, encomanar a l’UTE la redacció del 
projecte definitiu. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu als treballs d’obra civil per a la reparació i la millora de la xarxa 
d’aigua potable, per lots i preus unitaris, a les empreses següents 
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(50202/16100/217020), amb una durada del contracte fins al 31 de desembre 
del 2021, renovable automàticament per un any, finalitzant per tot el 31 de 
desembre del 2022: 
 

- CAPIC, SA: Lot 1 - Obra civil xarxa d’aigua potable 
 

Núm. 
ordre  

Unitat Concepte 
Preu unitari 

(IGI no 
inclòs) 

1.1 Ml 
Tall de paviment existent amb serra de 
disc 

9,80€ 

1.2 m2 
Enderroc i retirada de voravia existent 
amb mitjans manuals 

24,40€ 

1.3 m2 
Enderroc i retirada de voravia existent 
amb mitjans mecànics 

24,40€ 

1.4 m2 
Aixecament de paviment asfàltic i 
transport a abocador, incloses les taxes 

30,05€ 

1.5 m3 
Excavació en rases en terrenys mobles, 
inclosa la càrrega, amb mitjans manuals. 

195€ 

1.6 m3 
Excavació en rases en terrenys mobles, 
inclosa la càrrega, amb mitjans 
mecànics. 

95€ 

1.7 m3 
Excavació en rases en penya, inclosa la 
càrrega, amb mitjans manuals 

395€ 

1.8 m3 
Excavació en rases en penya, inclosa la 
càrrega, amb mitjans mecànics 

295€ 

1.9 Ut 
Excavació a ma per encreuament amb 
serveis existents 

120€ 

1.10 Ut 
Excavació en desmunt en terrenys 
mobles, inclosa la càrrega, amb mitjans 
manuals 

75€ 

1.11 Ut 
Excavació en desmunt en terrenys 
mobles, inclosa la càrrega, amb mitjans 
mecànics 

45€ 

1.12 m3 
Transport a l'abocador de terres, 
incloses les taxes  

24,80€ 

1.13 m3 
Transport a l'abocador de runa, incloses 
les taxes 

77,60€ 

1.14 m3 
Ompliment amb sorra fina per 
assentament de la canalització i 
protecció 

34,40€ 
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1.15 m3 
Ompliment de la rasa amb material 
d’excavació seleccionat, en tongades de 
20 cm amb piconadora 

25€ 

1.16 m3 
Ompliment de material granular de 
matxaqueig (0/40), en tongades de 20 
cm amb piconadora 

39,07€ 

1.17 m2 
Paviment de mescles bituminoses en 
calent, fins a 15 cm de gruix total 

45,80€ 

1.18 m2 
Reconstrucció de voravia idèntica a 
l’existent anteriorment, inclou materials 
necessaris 

55,80€ 

1.19 m2 
Reconstrucció d'empedrat idèntic a 
l’existent anteriorment, inclou materials 
necessaris 

77€ 

1.21 m3 
Formigó HM 20/P/20/IIa en capes 
d'anivellament i neteja, i reforç de peces 
especials de la canalització 

158,90€ 

1.22 Ml Cinta de senyalització serveis 0,48€ 

1.23 Ut Projecte de seguretat d'obra 450€ 

1.24 Ut Senyalització d'obra 64,94€ 

1.25 Ut Senyalització d'obra amb semàfor 120€ 

1.26 Ut 
Ajudes amb mitjans manuals en horari 
diürn per treballs programats  

19€ 

1.27 Ut 
Ajudes amb mitjans manuals en horari 
nocturn  per treballs programats  

32,50€ 

1.28 Ut 
Ajudes amb mitjans mecànics en horari 
diürn per treballs programats  

52,47€ 

1.29 Ut 
Ajudes amb mitjans mecànics en horari 
nocturn per treballs programats  

70,46€ 

1.30 Ut 
Ajudes amb mitjans manuals en horari 
diürn per treballs de reconeguda 
urgència  

26€ 

1.31 Ut 
Ajudes amb mitjans manuals en horari 
nocturn per treballs de reconeguda 
urgència  

48€ 
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1.32 Ut 
Ajudes amb mitjans mecànics en horari 
diürn per treballs de reconeguda 
urgència  

57€ 

1.33 Ut 
Ajudes amb mitjans mecànics en horari 
nocturn per treballs de reconeguda 
urgència  

75€ 

1.34 ut 

Arqueta de 0,80x0,70x0,50 m de formigó 
HA-25/P/20/IIa segons secció tipus del 
plànol de detall. Inclou formigó, encofrats 
( El Comú subministra marc i tapa de 
fosa classe B 125 o D400) 

550€ 

1.35 Ut 

Arqueta de 1,00x1,00x1,00 m de formigó 
HA-25/P/20/IIa segons secció tipus del 
plànol de detall. Inclou formigó, encofrats 
( El Comú subministra marc i tapa de 
fosa classe B 125 o D400) 

980€ 

1.36 Ut 

Arqueta de 1,50x1,50x2,00 m de formigó 
HA-25/P/20/IIa segons secció tipus del 
plànol de detall. Inclou formigó, encofrats 
( El Comú subministra marc i tapa de 
fosa classe B 125 o D400) 

1.890€ 

 
- Copitran, SL: Lot 2 - Ajudes per a reparacions i millores a les 

instalꞏlacions d’abastament d’aigua potable  
 

Núm. 
ordre 

Unitat Concepte 
Preu unitari 

(IGI no 
inclòs) 

2.1 Ut 

Ajudes per reparacions i millores a les 
instalꞏlacions d'abastament d'aigua 
potable amb mitjans manuals en horari 
diürn 

20€ 

2.2 Ut 

Ajudes per reparacions i millores a les 
instalꞏlacions d'abastament d'aigua 
potable amb mitjans manuals en horari 
nocturn 

34€ 

2.3 Ut 

Ajudes per reparacions i millores a les 
instalꞏlacions d'abastament d'aigua 
potable amb mitjans mecànics  en horari 
diürn 

62€ 

2.4 Ut 

Ajudes per reparacions i millores a les 
instalꞏlacions d'abastament d'aigua 
potable amb mitjans mecànics  en horari 
nocturn 

80€ 
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- Copitran, SL: Lot 3 - Elements diversos  
 

Núm. 
ordre 

Unitat Concepte 
Preu unitari 

(IGI no 
inclòs) 

3.1 Ut 

Anivellament de boques de clau amb 
profunditat fins a 20 cm, inclòs 
formigonat i asfaltat de la junta, en horari 
diürn 

180€ 

3.2 Ut 

Anivellament de boques de clau amb 
profunditat fins a 20 cm, inclòs 
formigonat i asfaltat de la junta, en horari 
nocturn 

320€ 

3.3 ut 

Refecció d'arqueta de 80 x 80 cm tapada 
amb asfalt, enfonsades o malmesa, i 
posterior anivellament, inclòs formigonat 
i asfaltat de la junta 

215€ 

3.4 ut 

Refecció d'arqueta de 100 x 100 cm 
tapada amb asfalt, enfonsades o 
malmesa, i posterior anivellament, inclòs 
formigonat i asfaltat de la junta 

430€ 

3.5 ut 

Refecció d'arqueta de 120 x 120 cm 
tapada amb asfalt, enfonsades o 
malmesa, i posterior anivellament, inclòs 
formigonat i asfaltat de la junta 

850€ 

 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu a l’assistència de lampisteria al Servei d’Aigües per a la 
realització de treballs de manteniment i/o reparació a les ETAP i a la xarxa 
d’aigua potable a l’empresa Aquambient, per un import de 22.000€, IGI no 
inclòs (50202/16100/227900), amb una durada del contracte fins al 31 de 
desembre del 2021, renovable tàcitament per anualitats fins a un màxim de 
quatre anys. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar, amb caràcter d’urgència, 
el subministrament de material divers de fosa dúctil per a la renovació de la 
xarxa d’aigua potable a la carretera de la Comella a l’empresa Riba, per un 
import de 12.214,34€, IGI no inclòs (50202/16100/617211). 
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Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Acord: 
 
S’acorda autoritzar el desplaçament de la cap de Servei a la Infància i el cap 
d’Equip del Llamp a diferents cases de colònies franceses, el dimecres 24 de 
març. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre la Federació 
Andorrana de Voleibol i el Comú d’Andorra la Vella per a la promoció de la 
campanya de vòlei platja per a l’estiu 2021, per un import de 14.500€ 
(80101/34100/482100). 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb la Federació 
Andorrana de Taekwondo per fomentar la promoció i divulgació de la revista 
The Esport a la parròquia d’Andorra la Vella, per a l’any 2021, per un import de 
1.800€ (80101/34100/482100). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 
 
  



AJdG núm. 21/11 
24/03/2021 

 

 11 

Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5112875 
Belén Jennifer 
Bringué Cancela 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
94,60€) 

Favorable 

5114173 
Daniel Santos 
Macia 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
137,63€) 

Favorable 

5114840 Espacial, SLU 
Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
473,84€) 

Favorable 

5115050 
Marc Martin 
Botey 

Subvenció Joves 
Emprenedors denegada vist 
que no compleix l’article 4.1 

Desfavorable 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.40 h. 


