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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 31 de març del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 31 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. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Havent constatat la necessitat de construir una riostra de formigó armada per a 
l’anivellament de la nova zona esportiva del Parc Central, s’acorda contractar 
aquests treballs a l’empresa Construccions Entrimo, SL, per un import de 
17.662,60€, IGI no inclòs (80201/34201/607800), empresa que està realitzant 
les obres d’excavació. 
 
 
Segon. 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 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Una alta al cens electoral. 

 
 
S’informa: 
 
1. De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
2. De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifica el període voluntari per 
al pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de Circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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SERVEI A LA INFÀNCIA  
 
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 dues 
places vacants de monitors d’espais de lleure (70501/32401/110000) 
(70503/32402/110000).  
 
2. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria  
 
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 
26 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda 
declarar desert el concurs de mobilitat interna del 3 de març del 2021 per 
proveir una plaça d’operari d’aparcaments i procedir a la publicació externa 
d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, mitjançant Edicte, per tal 
de proveir dita plaça vacant (50501/1330101/110000). 
 
3. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional (CRA) 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
D’acord amb l’article 60 e) de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella i l’acord de la Junta de Govern del 24 de gener del 2018 
relatiu a la modificació dels criteris relatius al càlcul dels complements de 
responsabilitat addicional (CRA), s’acorda atorgar a la Sra. JPM, tècnica de 
treball social, un complement de responsabilitat addicional (CRA), d’un import 
de 230,00€/mes, per assumir les tasques de cap d’Equip de Cases Pairals i 
Calones, a comptar de l’1 d’abril del 2021 i mentre assumeixi aquesta funció. 
 
 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 21/12 
31/03/2021 

 

 4 

Tercer. CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Vist que el Contracte d’arrendament signat l’1 de juny del 2018 entre la societat 
St Georges, SA, la Sra. Maria Dolors Donadeu Castany, el Sr. Manel Cerqueda 
Donadeu, la Sra. Pilar Vehils Cerqueda i el Comú d’Andorra la Vella, relatiu al 
lloguer de la parcelꞏla destinada a l’aparcament Valira, finalitza el 31 de maig 
del 2021, s’acorda prorrogar-lo 5 anys més, és a dir fins al 31 de maig del 2026, 
per un import mensual de 22.471€, IGI inclòs, a comptar de l’1 de juny del 
2021, amb les successives adaptacions. 
 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu als treballs de renovació dels ancoratges de la barana del 
passeig del rec de l’Obac d’Andorra la Vella, a l’empresa Tecnicand MTC, SLU, 
per un import de 87.010,00€, IGI inclòs (50103/17203/617000), i amb un termini 
màxim de vuit (8) setmanes, a comptar de la data de signatura de l’acta d’inici 
de les obres. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament de 
barana i puntals per tot el rec de l’Obac (2.250 m) a l’empresa Multiserveis Co-
Príncep, per un import de 20.904,84€, IGI inclòs (50103/17203/617000). 
 
Quart.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5113345, a nom de la societat Germans Babot 
Pla, SA, relativa a la demanda de les obres d’urbanització del Pla Parcial PP-
NC-13 El Fener. 
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2. S’acorda la solꞏlicitud número 5114278, a nom de la societat El Condado, 
SL, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de construcció d’un 
edifici d’habitatges situat al carrer de la Ribalta, número 2 i carrer Solà del Jan, 
número 19. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5115292, a nom de l’Associació de Promoció 
Urbanística PP-SUR-08.1 Roureda de Sansa, relativa a la demanda de 
recepció provisional de les obres d’urbanització executades a la unitat 
d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-08.1.  
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunten a l’acta. 
 
5. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
protecció contra la caiguda de blocs rocosos en diverses infraestructures, fase 
1. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
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. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat del Sr. ADF, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades de la 
sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
4. S’acorda retornar l’import de 107,24€ corresponent a un servei de grua i al 
pupilꞏlatge, al vehicle propietat del Sr. DLMTF, atenent al fet que les 
alꞏlegacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acords:  
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 40 lluminàries de substitució 
per al rec de l’Obac a l’empresa Cairó, SL, per un import de 8.674,75€, IGI 
inclòs (50203/16500/217040). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 40 lluminàries de substitució 
per a la parròquia a l’empresa Cairó, SL, per un import de 9.075,62€, IGI inclòs 
(50203/16500/217040). 
 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 18 de 
novembre del 2020, pel qual es va adjudicar a la UTE Boïc-Playmedia, formada 
per les empreses Boïc Estratègia en Marketing, SL i Playmedia Motiongraphics, 
SL, la redacció i direcció d’obra del projecte museogràfic innovador del Centre 
interactiu de la bicicleta, per un import de 117.000€; vist que s’ha realitzat la 
redacció del projecte bàsic, s’acorda encarregar el projecte definitiu d’acord 
amb l’estipulat en el plec de bases, per un import de 52.650€ pel que fa a la 
redacció del projecte i 17.550€ pel que fa a la direcció d’obra. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el disseny i la creació dels 
catàlegs següents d’Andorra la Vella: guia general, guia de Santa Coloma, 
catàleg dels itineraris guiats i plànol de camins, a l’empresa Duett Studios, per 
un import de 7.315€, IGI inclòs (90101/43300/226822). 
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Setè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda el subministrament, per lots, de la 
flor de temporada estiu 2021 a les empreses següents:  
 

- La Gespa Garden Center per un import de 1.417,03€, IGI inclòs 
(50107/17101/217001): 
 

Lot Concepte Quantitat Preu unitari 
7 Sàlvia Lila 1.150 1,22€ 

 
- Totnatura per un import de 14.785,90€, IGI inclòs 

(50107/17101/217001): 
 

Lots Concepte Quantitat Preu unitari 
1 Gerani peltatum 1.375 3,10€ 
2 Gerani zonal 924 3,10 
3 Clavell de moro groc 2.000 0,74€ 
4 Clavell de moro taronja 2.000 0,74€ 
5 Cosmos colors variats 200 2,90€ 
6 Sàlvia color vermell 1.250 0,88€ 
8 Petúnies color variat 800 0,72€ 
9 Petúnies color blanc 3.000 0,72€ 

10 Begònies 400 0,75€ 
 
2. S’acorda contractar dos usuaris dels Serveis sociolaborals de la FPNSM, 
durant 15 hores/setmana, de l’1 de maig al 31 d’octubre del 2021, i la cobertura 
de les vacances per a un tercer usuari, per dur a terme les tasques de suport 
de neteja i manteniment al Servei de Medi Ambient (neteja parcs infantils i 
altres espais verds situats a Santa Coloma i la Margineda), per un import de 
5.467,15€ (50107/17000/227000), IGI no inclòs, d’acord amb l’article 59 de la 
Llei 11/2012 del 21 de juny, i tenint en compte el caràcter social d’aquesta 
contractació. 
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B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la retirada i l’abonament de 
la ferralla recollida a la zona de triatge d’Encorcers, durant l’any 2021, a 
l’empresa FEPER, SLU amb les condicions següents: 

- Contenidor de 40 m3 sense cost de lloguer 
- Abonament de la ferralla: 0,08/kg, IGI inclòs (50301/16300/399000). 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió tècnica de Social del passat 26 de març, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 
Exoneracions: 

 
- Expedient 26*2010: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis 2019 i 2020. 
 

- Expedient 04*2016: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021. 

 
- Expedient 04*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2021 i amb caràcter definitiu, segons la resolució de la 
CONAVA. 

 
- Expedient 12*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2021. 
 

- Expedient 39*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021 i amb caràcter definitiu, segons la resolució de la 
CONAVA. 
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- Expedient 03*2021: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2020 i 2021. 

 
- Expedient 36*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2020 i 2021. 
 

- Expedient 03*2021: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2018, 2019 i 2021. 

 
- Expedient 04*2021: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2011-2012 i els anys 2016-
2021. 

 
- Expedient 05*2021: l’exoneració del 100% en concepte d’inscripció al 

cens comunal i d’un certificat de convivència. 
 

- Expedient 07*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2021. 
 

- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de l’abonament del 
Centre Esportiu dels Serradells, per a un menor. 

 
- Expedient 76*2015: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

les Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2020, per 
a dos menors. 

 
- Expedient 08*2021: l’exoneració del 100% en el cost de l’abonament del 

Centre Esportiu dels Serradells, per un període de 5 mesos (febrer a 
juny del 2021). 

 
- Expedient 52*2019: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats 

d’Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2020, per a 
dos menors. 

 
- Expedient 52*2019: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 

El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2020, per a dos menors. 
 

- Expedient 09*2021: l’exoneració del 100% en el cost de la inscripció al 
cens comunal. 

 
- Expedient 09*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2022 i amb caràcter definitiu segons la resolució de la CASS. 
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- Expedient 70*2012: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana, corresponent als mesos de 
gener, febrer i març del 2021. 

 
- Expedient 07*2017: l’exoneració del 100% en concepte d’inscripció al 

cens comunal i d’un certificat de convivència. 
 

- Expedient 01*2013: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020-2021. 

 
- Expedient 46*2014: l’exoneració del 100% en el cost de l’aula de teatre 

del curs 2020/2021. 
 

- Expedient 20*2020: l’exoneració del 100% en el cost d’un certificat de 
convivència. 

 
- Expedient 52*2012: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis. 
 

Reducció de tarifa: 
 

- Expedient 18*2020: una reducció de tarifa del 50% en el cost del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances escolars de Carnaval 
2021, per a dos menors. Així hauran de fer front a la quantia de 46,44€. 

 
2. S’acorda la proposta de projecte i materials per a l’espai de gent gran que 
s’ha d’ubicar a l’edifici les Columnes, realitzat per l’Enric Dilmé, arquitecte.  
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda realitzar un torn de colònies d’estiu a la localitat francesa de Thèbe. 
 
 
 
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. 


