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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 14 d’abril del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 14 d’abril 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. Vista la demanda del secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, s’acorda 
nomenar la Sra. Meritxell Saldes, cap d’Àrea de Medi Ambient, com a 
representant del Comú, i el Sr. Marc Royo, cap de Servei de Medi Ambient, 
com a suplent, per formar part de la Subcomissió Permanent de Treball Tècnic 
en el Marc de la Mobilitat (SPTTMM). 
 
2. S’acorda iniciar els tràmits per a la implantació a Andorra la Vella de l’Open 
FabLab, amb la creació d’un equip de treball compost per la Sra. Meritxell 
Pujol, consellera delegada de Social, el Sr. Alain Cabanes, conseller delegat 
d’Esports, i la Sra. Meritxell López, consellera delegada de Desenvolupament 
Estratègic i Comercial, pera al seguiment del projecte. 
 
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, de contractació urgent, 
mitjançant concessió administrativa, per a l’explotació del bar-restaurant de la 
plaça del Poble d’Andorra la Vella, atesa la necessitat de mantenir obert aquest 
servei durant els mesos d’estiu. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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4. Vist l’informe del director dels Serveis Laborals de la Fundació Privada 
Nostra Senyora de Meritxell; 
 
Vist que la Sra. CLN ha estat contractada pel Comú d’Andorra la Vella, des del 
dia 10 de gener del 2005, mitjançant els contractes temporals i especials que 
regulen les prestacions laborals per part de persones amb graus de 
discapacitat, desenvolupant les funcions d’auxiliar administrativa; 
 
Vista la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació 
del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York 
el 13 de desembre del 2016 (BOPA 81, del 29 de desembre del 2017), 
especialment el seu article 19 b), pel qual “les administracions públiques, els 
organismes autònoms i les entitats parapúbliques han d’afavorir l’ocupació 
mitjançant la contractació de determinats serveis o l’adquisició de productes a 
empreses d’inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat, o be 
contractant, mitjançant aquestes empreses, treballadors amb discapacitat per a 
portar a terme determinades funcions temporalment”; 
 
Atès que la temporalitat a la qual fa referència la referida Llei intervé de forma 
ininterrompuda des de fa més de 16 anys, i que la inserció laboral constitueix 
un principi operatiu d’actuació de la mateixa, la Junta de Govern acorda: 
 

a) Nomenar la Sra. CLN al càrrec d’auxiliar administrativa adscrita al 
Departament de Tràmits, Tributs i Deutors, de forma definitiva, a comptar 
de l’1 de maig del 2021. 
 

b) Publicar aquest nomenament al BOPA. 
 
Alhora, s’acorda deixar sense efectes, per tot el 30 d’abril del 2021, l’acord de 
la Junta de Govern del 3 de febrer del 2021, relatiu a la renovació del contracte 
de prestació de serveis de tasques administratives d’auxiliar administrativa 
(Sra. CLN) amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, per lots, de diversos materials per a la xarxa d’aigua potable, 
per tenir en estoc. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar, per lots, el concurs nacional 
relatiu al subministrament de diversos vehicles per a diferents serveis del Comú 
d’Andorra la Vella a les empreses següents: 

- Lot 2: 1 vehicle marca Dacia, model Sandero, sèrie limitada TCe 74kW 
(100 CV) – SS, per al Departament de Tràmits, Tributs i Deutors, a 
Becier Vehicles, SAU, per un import de 12.082€, IGI inclòs 
(40301/93200/604000), i un termini de lliurament de 4 dies. 
 

- Lot 3: 1 vehicle marca Suzuki, model Vitara GLE SHVS Mid Hybrid, per 
al Servei de Circulació, a Automòbils Pyrénées, SAU, per un import de 
23.610€, IGI inclòs (50401/13300/604000), i un termini de lliurament de 3 
dies. 
 

- Lot 6: 1 motocicleta elèctrica marca Askoll, model NGS-3, per al 
Departament d’Esports a HRC Motor, SLU, per un import de 3.900€, IGI 
inclòs (80301/34202/604000), i un termini de lliurament de 30 dies. 
 

- Lot 8: 1 vehicle furgó, marca Nissan, model NV 300, per al Servei 
d’Aigües, a Nogreda Serveis, SA, per un import de 20.424,62€, IGI no 
inclòs (50202/16100/604000), i un termini de lliurament de 120 dies. 
 

- Lot 9: 1 vehicle furgó marca Nissan, model NV 250, per al Servei de 
Cementiri, a Nogreda Serveis, SA, per un import de 15.537,46€, IGI 
inclòs (50206/16400/604000), i un termini de lliurament de 120 dies. 

 
Alhora, s’acorda declarar deserts els lots 1, 4, 5 i 7. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda aportar una colꞏlaboració econòmica per un import de 5.000€, IGI 
inclòs (90101/43200/226823) a l’empresa Gastroevents per a la promoció d’una 
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sessió de cuina a càrrec de cuiners d’Andorra la Vella que tindrà lloc durant 
l’esdeveniment Gastropirineus, que se celebrarà a Puigcerdà els propers dies 
19 i 20 d’abril del 2021.  
 
2. S’acorda colꞏlaborar amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb 
l’esdeveniment “XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano”, que es 
desenvolupa en paralꞏlel a la Cimera de caps d’Estat i de Govern, que tindrà 
lloc els propers dies 19 i 20 d’abril, a Andorra la Vella, amb una aportació 
econòmica de 15.000€, IGI inclòs (90101/43200/226823), havent de procedir a 
la signatura del contracte corresponent. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de revisió dels 
jocs infantils situats en els diferents parcs infantils de la parròquia a l’empresa 
Multiserveis Co-Príncep, per un import de 8.475,00€, IGI inclòs 
(50107/17000/227100). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu als serveis de neteja, desinfecció i anàlisi de les diferents 
instalꞏlacions de risc enfront de la legionelꞏla a l’empresa Ecologia i Tècnica, 
SAU-Ecotècnic, per un import total de 8.408,37€, IGI inclòs, desglossat com 
segueix, i una durada del contracte fins al 31 de desembre del 2021, renovable 
tàcitament per anualitats fins a un màxim de 4 anys: 
 

Instalꞏlació Concepte Quantitat 
Preu unitat 
IGI inclòs 

Preu total 
IGI inclòs 

Centre Esportiu 
dels Serradells 

Desinfecció de la xarxa 
d’AFS 

1 536,30€ 536,30€ 

Desinfecció de la xarxa 
d’ACS 

1 536,30€ 536,30€ 

Desinfecció regs per 
aspersió 

1 62,10€ 62,10€ 

Anàlisi de legionelꞏla 13 35,00€ 455,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 80301/34202/213000 

1.589,70€ 
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Estadi Comunal 
Joan Samarra Vila 

i Pavelló  
 

Desinfecció de la xarxa 
d’AFS 

1 574,80€ 574,80€ 

Desinfecció de la xarxa 
d’ACS 

1 574,8 € 574,80€ 

Desinfecció dels regs 
per aspersió 

1 - - 

Anàlisi de legionelꞏla 14 35,00€ 490,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 80201/34201/213000 

1.639,60€ 

Centre de 
Congressos i Sala 

Polivalent 

Desinfecció de la xarxa 
d’AFS 

1 301,37€ 301,37€ 

Desinfecció de la xarxa 
d’ACS 

1 301,37€ 301,37€ 

Anàlisi de legionelꞏla 8 35,00€ 280,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 90301/43202/227000 

882,74€ 

Centre Cultural La 
Llacuna 

Desinfecció de la xarxa 
d’AFS 

1 357,88€ 357,88€ 

Desinfecció de la xarxa 
d’ACS 

1 357,88€ 357,88€ 

Anàlisi de legionelꞏla 4 35,00€ 140,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 60106/33300/227900 

855,76€ 

Vehicles neteja via 
pública Àrea 

Higiene 

Desinfecció vehicles 10 49,50€ 495,04€ 

Anàlisi de legionelꞏla 10 35,00€ 350,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 50301/16300/227900 

845,04€ 

Regs per aspersió 
Àrea de Medi 

Ambient 

Anàlisi de legionelꞏla 43 46,00€ 1.978,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 50107/17100/227900 

1.978,00€ 

Fonts ornamentals 
Servei d’Aigües 

Anàlisi de legionelꞏla 2 35,00€ 70,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 50202/16100/227400 

70,00€ 

Aparcament 
Centre Ciutat 

Desinfecció de la xarxa 
d’AFS 

1 442,52€ 442,52€ 

Anàlisi de legionelꞏla 3 35,00€ 105,00€ 

Preu total IGI inclòs 
Partida pressupostària: 50501/1330101/227100 

547,52€ 
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Cinquè. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vist la demanda presentada per part del Centre Esportiu d’Ordino, s’acorda no 
cobrar la matrícula d’entrada al Centre Esportiu dels Serradells als abonats del 
Centre Esportiu d’Ordino, durant els mesos d’estiu, mentre que el centre 
romangui tancat per treballs de millora. 
 
 
B) SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del president del Fòrum Nacional de la 
Joventut d’Andorra, s’acorda autoritzar-los a instalꞏlar una petita carpa a la 
plaça Sant Esteve, el proper dissabte 24 d’abril, de les 13 h a les 23 h, amb 
motiu de l’organització de la 12a Assemblea del Joves del FNJA. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord:  
 
S’acorda desestimar la demanda presentada pel gerent de l’empresa Celsius, 
solꞏlicitant autorització per emplaçar un autobús promocional de la casa 
DAIKIN, el 19 d'abril del 2021, de les 8 h a les 15 h, a la plaça dels Braus o a la 
tribuna de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. 
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Setè.  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 
- Una alta de propietat. 

 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de diversos fraccionaments que s’adjunten 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.a, 110 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, el Sr. DLPFP, en la plaça d’operari d’aigües, a comptar del 19 
d’abril del 2021 i fins a la cobertura definitiva de la plaça mitjançant els 
processos de selecció vigents i amb salari en base a un 80% de la banda 
salarial del grup C nivell 5, a raó de 37,5h/setmanals (50202/16100/110000).  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
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 contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadora 
pública interina, la Sra. MSA, en la plaça de recepcionista/administrativa de 
l’Àrea d’Instalꞏlacions i Equipaments Esportius i de Lleure, a comptar del 15 
d’abril del 2021 i fins a la reincorporació del funcionari que té assignada la 
plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 4 
(80301/34202/110000).  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.a, 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. MLM, en la plaça de professora de 
flauta, a comptar del 3 de maig del 2021 i fins al 30 de juny del 2021 i amb un 
preu hora de 21,97€/hora treballada, a raó de 10h/setmanals 
(60201/33401/110000). 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
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SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
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 contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballador 
públic interí, el Sr. QPA, en la plaça d’operari de magatzem central, a comptar 
del 15 d’abril del 2021 i fins a la reincorporació del funcionari que té assignada 
la plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 4 
(40103/93100/110000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.a, 110 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, el Sr. GDSMNM, en la plaça de monitor d’espais de lleure, a 
comptar del 19 d’abril del 2021 i mentre es desenvolupi el procediment de 
provisió de la plaça i aquesta quedi coberta de manera definitiva, a raó de 
22,5h/setmanals, ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en període de 
vacances escolars i amb un salari en base a 9,22€/h (70503/32402/110000).  
 
2. Concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
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, dels 
Consell General i dels organismes adscrits al Consell General, per proveir 2 
places vacants d’operari per al Servei d’Aigües (50202/16100/110000).  
 
3. Excedència sense reserva de plaça 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’establert a 
l’article 39 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda atorgar una excedència, sense reserva de plaça, al Sr. GHJ, per un 
període de 16 mesos, a comptar del 3 de maig del 2021 i fins al 31 d’agost del 
2022. 
 
4. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Gener 2021  
ÀPM     11:13h 
RMD     09:10h 
 
Treballador públic interí 
KD     01:32h 
(50202/16100/110500)  
 
5. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional (CRA) 
 
Abans de tractar aquest punt, la Sra. Meritxell López Guitart solꞏlicita 
l’autorització corresponent i abandona la sala. 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i 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 referent a la modificació dels criteris 
relatius al càlcul dels complements de responsabilitat addicional (CRA), 
s’acorda atorgar a la Sra. GGC, tècnica de control ambiental, un complement 
de responsabilitat addicional (CRA), d’un import de 265,55€/mes per assumir 
les tasques de gestió de la facturació i telecontrol, amb efectes l’1 abril del 2021 
i mentre assumeixi aquestes tasques.  
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6. Prolongació de la relació laboral d'un funcionari 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
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. RNJ com a 
funcionari, en la plaça de cap d’Àrea de Serveis Públics, del 29 d’agost del 
2021 al 28 d’agost del 2022, amb les mateixes condicions contractuals i amb la 
retribució salarial base. (50201/15100/110000).  
 
7. Anulꞏlació de l’acord d’incoació d’expedients disciplinaris del 2 de 
setembre del 2020 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda anulꞏlar l’acord pres per la Junta de 
Govern del 2 de setembre del 2020, deixant sense efecte la incoació dels 
procediments disciplinaris amb les referències EXP-D 001/2020-G i EXP-D 
002/2020-G i, retrotraient les actuacions fins al moment immediatament anterior 
a l’acord de la Junta de Govern.  
 
8. 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 a la formació en participació ciutadana i gestió 
deliberativa en temps de pandèmia i post pandèmia organitzada per la 
Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana del Govern 
d’Andorra amb la modalitat online, els dies 23 i 30 d’abril i, 7 i 14 de maig 
del 2021, amb una durada de 8 hores, sense cap cost econòmic 
(30101/92002/163000). 
 

- Sra. SAM, cap d’àrea de Medi Ambient, a les sessions formatives en 
relació amb el XVIII Congrés Nacionals Arboricultura ”Del gris al verd, 
salut i societat” organitzades per l’Associació Espanyola d’Arboricultura, 
de manera online, els dies 21, 22 i 23 de juny del 2021, amb una durada 
de 12 hores i per un import de 115€ (30101/92002/163000). 
 

- Colꞏlaboradors adscrits al Servei de Joventut a la formació “Junts 
construïm” a càrrec del Sr. NT, amb la modalitat presencial, amb una 
durada de 5 hores i per un import de 900€ (30101/92002/163000). 
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- Colꞏlaboradors adscrits al Servei de Joventut a la formació “Xarxes 
socials” a càrrec de l’agència Colominas, amb la modalitat presencial, 
amb una durada de 9 mesos i per un import de 2.340€ 
(30101/92002/163000). 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de restauració 
dels murs de pedra seca dels recs del Solà i de l’Obac a l’empresa 
Construccions Flora, per un import de 12.000€, IGI inclòs 
(50103/17203/617000). 
 
 
Novè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5081360, a nom de la societat Importadora 
Andorrana, SL, relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici situat a 
l’avinguda Consell d’Europa, números 7-11, carrers Pau Casals, números 2-6,  
Josep Cornella Panicello, número 1 i Josep Rossell Calva, número 2.  
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5113346, a nom de la societat Germans Babot 
Pla, SA relativa a la demanda de construcció d’un centre comercial a la 
parcelꞏla de terreny situada als carrers de la Unió, números 6-14, del Fener, 
números 10-22, Sant Salvador, número 79 i Maria Pla, números 1-17. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5115240, a nom de la Sra. Maria Àngels 
Marfany Puyoles, relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici situat a 
l’avinguda Príncep Benlloch, números 81-83 i Baixada del Molí, número 40 
edifici El Molí.  
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
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5. S’acorda la proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV), en relació 
amb la unitat d’actuació PP-NC-07 “Borda Bastida”. Aquesta proposta s’haurà 
de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
6. S’acorda la proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV), en relació 
amb un canvi de qualificació urbanística al carrer del Currubell. Aquesta 
proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
7. S’acorda el compromís del Comú envers els propietaris de les façanes 
ubicades al carrer Callaueta, que quedin afectades per la instalꞏlació del 
sistema d’enllumenat públic suspès que s'està emplaçant en aquest tram de 
carrer, a fer-se càrrec de qualsevol desperfecte originat pels suports instalꞏlats 
a la seva façana, i a deixar aquesta en el mateix estat en què es trobava abans 
d’instalꞏlar aquests suports, sempre en el cas que es decideixi retirar aquest 
sistema d'enllumenat públic. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 3 de febrer del 2021 
relatiu a compensar el deute del Sr. ALJ en el sentit següent: 
 
On hi diu: 
“S’acorda compensar el deute d’un import de 114,95€ al Sr. ALJ, corresponent 
a una demanda de tall de carrer que es va anulꞏlar el mateix dia”. 
 
Hi ha de dir: 
“S’acorda fer la devolució de 325€ en concepte de retorn de l’import de la 
demanda de tall de carrer que es va anulꞏlar el mateix dia al Sr. ALJ i en cas 
que el Sr. ALJ tingui algun deute amb el Comú, aquest li serà compensat”. 
 
2. S’acorda denegar la demanda presentada per part de la societat General 
Elèctrica Andorrana, SA, solꞏlicitant mantenir la zona d’estacionament regulada 
per parquímetres davant del número 10 del carrer de les Costes.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.45 h. 


