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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 5 de maig del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 5 de maig 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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda iniciar els tràmits administratius per a la convocatòria d’un concurs 
públic, d’àmbit nacional, per al lloguer de motius d’enllumenat de Nadal per a 
instalꞏlar a l’avinguda d’Enclar. 

 
2. S’acorda valorar, prèvia obtenció dels estudis i informes que es considerin 
escaients, la possibilitat d’externalitzar més serveis de manteniment dels parcs i 
jardins de la parròquia d’Andorra la Vella.  
 
 
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 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
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- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat. 

 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 36 i 38 de la Llei 1/2019, del 17 de gener de la funció pública, s’acorda 
declarar desert el concurs de mobilitat interna del 31 de març del 2021, per tal 
de proveir 2 places de monitor d’espais de lleure per al Servei a la Infància, i 
procedir a la publicació externa d’un procés selectiu d’ingrés en primera 
convocatòria, mitjançant Edicte, per tal de proveir dites places 
(70501/32401/110000) (70503/32402/110000). 
 
2. Nomenament definitiu d’un funcionari i publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent  
  
S’acorda el nomenament definitiu de la persona següent que ha superat el 
període de prova per Edicte intern i la publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent:  

- Sr. Alex Lara Sánchez, com a funcionari, en la plaça de caporal del 
Servei de Circulació Comunal, amb efectes el 16 de setembre del 2020.   

 



AJdG núm. 21/17 
05/05/2021 

 

 3 

3. 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 
 
Març 2021  
ÀPM     14:39h 
RMD     15:45h 
 
Treballador públic interí 
KD     18:19h 
(50202/16100/110500) 
 
4. Curs de formació  
 
Vist l’informe de la cap d’Àrea de formació, 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 de les Sres. EQC, directora de Recursos Humans, i 
MBS, tècnica de Recursos Humans, a la formació “Com dissenyar un Pla 
d’Igualtat” organitzada per la Cambra de Comerç d’Andorra, amb la modalitat 
Online, els dies 10 i 11 de maig del 2021, amb una durada de 8 hores i per un 
import de 140€/persona (30101/92002/163000).  
 
5. Segona activitat, dins del Servei de Circulació, d’un agent de circulació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb els articles 39 
i 40 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, i de 
l’article 26 del Reglament intern del Servei de Circulació comunal, s’acorda 
declarar la segona activitat, dins del Servei de Circulació, de la Sra. GRL, amb 
motiu de la valoració mèdic-forense, a comptar del 5 de maig del 2021. 
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Tercer. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda habilitar com a miradors uns punts panoràmics del vessant del Solà, 
per donar continuïtat a l’actual circuit de miradors del rec de l’Obac. Els treballs 
d’adequació es realitzaran a principis de juny d’aquest any, i la seva promoció 
serà durant l’any 2022. 
 
 
Quart.  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 relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda l’ampliació d’honoraris per a la redacció del projecte i direcció de 
les obres de reforç i reparació del viaducte del carrer Doctor Vilanova a 
l’agrupació d’empreses Sinus Enginy, SAU - Aurea, per un import de 
17.916,53€ IGI inclòs (50101/15100/609000), dels quals 9.927,50€ per a la 
redacció del projecte i 7.989,03€ per a la direcció de les obres, i la publicació al 
BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
3. S’acorda formalitzar un Conveni amb la Sra. Amàlia Vinyes Dabad i la 
societat Auto Centre Principat, SA, en mèrits del qual cedeixen al Comú l’ús a 
precari d’una parcelꞏla de terreny d’una superfície de 12,75 m², situada al carrer 
Prat de la Creu, número 45, amb la finalitat de traslladar-hi la parada d’autobús. 
 
4. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
construcció d’una mitjana, un carril bici i una zona d’aparcament a l’avinguda 
d’Enclar. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
5. S’acorda la proposta de formalitzar un Conveni amb els Srs. Joan Miquel 
Vidal Lugagne, Renata Vidal Puech i Daniel Vidal Puech relatiu a la cessió 
anticipada de terrenys de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable PP-SUR-32.1 
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Pont de Santa Coloma. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a la ratificació 
del Consell de Comú. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
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. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir bancs i papereres per als 
carrers Callaueta i Sant Esteve a l’empresa Senyalitzacions Stop, SL, per un 
import de 24.932,76€, IGI inclòs (50210/15100/607301). 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir material de fosa dúctil per a la 
renovació de la xarxa d’aigua potable a l’av. d’Enclar, aprofitant les obres 
d’embelliment que s’hi estan realitzant, a l’empresa Materials Riba, SA, per un 
import de 15.462,93€, IGI no inclòs (50202/16100/617211). 
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C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
Vista la renúncia de l’empresa Sarraí, SL-Subministraments Gerard a 
l’adjudicació dels lots 38, 39 i 40 del concurs d’àmbit nacional relatiu al 
subministrament de diversos materials de neteja, i vist l’informe de la cap de 
Servei de Compres i Magatzem Central, s’acorda declarar-los deserts. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar una segona Addenda al Conveni signat amb la Fundació 
Claverol en data 6 de desembre del 2018, relativa a la cessió de 3 noves 
fotografies. 
 
2. S’acorda renovar el Conveni amb l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella per a 
l’any 2021, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 27.615€ 
(60101/33500/482010). 
 
3. S’acorda renovar el Conveni amb l’Associació Gresca Gegantera d’Andorra 
la Vella per a l’any 2021, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 
14.700€ (60101/33500/482010). 
 
4. S’acorda renovar el Conveni amb l’Associació Fallaires d’Andorra la Vella per 
a l’any 2021, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 6.982,50€ 
(60101/33500/482010). 
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B) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la junta directiva de 
l’entitat següent: 
 

Núm. registre 
Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5116767 27140/2021 
Associació de mares i pares 
d’alumnes de l’Escola 
Andorrana (AMPAEA) 

Favorable 

 
 
C) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Andorra Clúster de la Tecnologia i la 
Innovació-ACTINN, s’acorda cedir-los gratuïtament la sala d’actes i 
l’equipament tècnic del Centre de Congressos, amb motiu de la 5a edició de les 
Jornades de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra (INNTEC), que 
tindrà lloc el proper 22 de juny. No obstant això, l’organitzador s’haurà de fer 
càrrec dels serveis que s’hagin de subcontractar, en aquest cas el servei d’un 
tècnic de suport extern. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar, per lots, el subministrament de diversos vehicles per a diferents 
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serveis del Comú. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 

 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar la concessió de l’ocupació d’una zona de l’espai públic del Parc 
Central, per exercir l’activitat de bar-restaurant, per a la temporada d’estiu. 

 
3. Vist l’informe emès per la cap d’Àrea de Medi Ambient, s’acorda incoar un 
expedient sancionador al Sr. UB, per la presumpta vulneració a l’establert en 
l’article 62.1 de l’Ordinació del 27-9-2018, reguladora de la convivència 
ciutadana, medi ambient i higiene de la parròquia d’Andorra la Vella. S’acorda 
també nomenar instructora d’aquest expedient la Sra. Meritxell Saldes 
Armengol. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda que l’acte de cloenda del Consell d’Infants 2020-2021 es realitzi el 
proper divendres 11 de juny del 2021, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, 
amb la celebració d’un concert. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda declarar resolt i rescindit el contracte de manteniment i reparació 
del sistema del control d’accés amb barrera de l’aparcament del Centre 
Esportiu dels Serradells, contractat en el seu dia amb l’empresa TRESEL i que 
va finalitzar el passat 31 de desembre del 2020. 
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2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar els treballs de 
rehabilitació de la pista esportiva multifuncional exterior de l’Estadi Comunal 
Joan Samarra Vila. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
3. Vista la demanda presentada per part de l’Escola Andorrana d’Andorra la 
Vella, s’acorda cedir-los gratuïtament, amb transport, muntatge i desmuntatge 
inclòs, una tarima de 24 m2, amb motiu de l’acte de graduació dels alumnes 
grans de maternal B, que se celebrarà el proper 23 de juny, al gimnàs de 
l’escola. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.20 h. 


