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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 12 de maig del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 12 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs nacional, de 
contractació urgent, relatiu a l’explotació del bar-restaurant de la plaça del 
Poble d’Andorra la Vella a les societats Grup Gastronòmic Gong, SL i G.H.R., 
SLU, per un cànon mensual de 801€ (10101/92000/543100) i amb una durada 
de la concessió de 10 mesos, renovable mensualment fins a un període màxim 
de 5 anys. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
l’acta. 
 
2. S’acorda resoldre l’expedient disciplinari amb referència EXP-D 005/2020-
MG, imposant a LRN les sancions d’amonestació escrita i de suspensió 
temporal de funcions i de salari de quinze dies previstes als articles 69.1 a) i 
69.1.b) de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, per la 
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comissió, respectivament, d’una falta lleu tipificada a l’article 66 g) i d’una falta 
greu tipificada a l’article 67 d) de la mateixa norma.  
 
 
Segon. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar una subvenció per un import de 13.396,90€ 
(90102/43300/482900) a l’Associació de Comerciants de Riberaygua i 
Travesseres, destinada als actes festius dels propers dies 12 i 13 de juny, amb 
motiu de la inauguració del carrer Callaueta per a vianants. 
 
2. Vista la demanda presentada per part del Grup Becier, s’acorda autoritzar-
los a utilitzar la via pública per fer unes fotografies promocionals d’un nou 
model de vehicle, el dia 26 o 27 de maig. 
 
3. Vista la demanda presentada per part de la directora d’Idònia, s’acorda 
autoritzar-los a gravar imatges i parlaments al Centre Històric d’Andorra la 
Vella, amb motiu del vídeo d’accés a la Presidència Internacional de la FIABCI 
del Sr. Jordi Ribó, el 12 de maig, durant el matí. 
 
 
Tercer. 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. 
- Altes de propietat. 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 
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SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de diversos fraccionaments que s’adjunten a 
l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de Circulació. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA els Edictes relatius a l’acord d’embargament en 
compliment de l’art. 109 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de 
l’ordenament tributari, derivats de les notificacions de diverses provisions de 
constrenyiment i sancions imposades, respectivament. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA  
 
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 1 
plaça vacant de professor de flauta per al Servei de l’Institut de Música 
(60201/33401/110000). 
 
2. Proveïment de 3 places vacants d’oficial 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
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Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 9 de 
desembre del 2020, pel qual s’aprova l’organigrama funcional del Servei de 
Circulació comunal, d’acord amb les previsions de l’article 25 de la Llei 1/2019, 
del 17 de gener, de la funció pública; 
 
Vist l’informe del coordinador de mobilitat; 
 
Atesa la voluntat d’implementar la reestructuració d’aquest departament a partir 
dels objectius fixats i seguint les pautes de la carrera professional, s’acorda 
proveir 3 places vacants d’oficial, amb les funcions previstes en l’article 17 de la 
Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunal, i en 
l’Ordinació, del 6 de desembre del 2017, reguladora del règim intern del Servei 
de Circulació del Comú d’Andorra la Vella. 
 
Atesa, d’altra part, la solꞏlicitud de reincorporació al servei actiu presentada pel 
Sr. RMR -oficial del Servei de Circulació en situació d’excedència sense 
reserva de plaça-, s’acorda atorgar-li una de les tres places vacants a proveir, a 
partir del dia 1 de juny del corrent. 
 
Pel que afecta a les dues places d’oficial restants, es proveiran, mitjançant 
concurs intern, entre els membres de l’escala tècnica actual del Servei de 
Circulació del Comú d’Andorra la Vella, d’acord amb la normativa reguladora en 
vigor. 
 
3. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
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 14 d’abril del 2021, per tal de 
proveir dues places d’operari per al Servei d’Aigües i procedir a la publicació 
externa d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, mitjançant 
Edicte, per tal de proveir dites places (50202/16100/110000).  
 
4. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents, realitzades amb motiu dels actes de la Cimera 
Iberoamericana 2020: 
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DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Abril 2021  
CMI     18:32h 
CCJM     45:16h 
CBJ     25:32h 
SRI     37:27h 
VSM     08:24h 
(90301/43202/110500) 
 
5. 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: 

- De la Sra. ACM, adscrita al Departament de Social i dels Srs. VMJ i 
AVC, adscrits al Departament de Recursos Humans, a la formació “Com 
crear entorns laborals saludables: del mite a la realitat” organitzada per 
la Universitat d’Andorra, amb la modalitat presencial, el dia 29 de juny 
del 2021, amb una durada de 4 hores i per un import de 16€/persona 
(30101/92002/163000).  

- De les Sres. ACM, LFO, SSA i JPM, adscrites al Departament de Social, 
a la formació “Millorar la resiliència i el benestar. Com gestionar 
situacions difícils” organitzada per la Universitat d’Andorra, amb la 
modalitat presencial, el dia 25 de juny del 2021, amb una durada de 4 
hores i per un import de 16€/persona (30101/92002/163000).  

- De la Sra. SSA, adscrita al Departament de Social, a la formació 
“Découverte de la démarche villes amies des aînés” organitzada per 
Réseau Franchophone des Villes Amies des Aînés, amb la modalitat 
online, el dia 19 de maig del 2021, amb una durada de 6 hores i per un 
import de 70€/persona (30101/92002/163000).  

 
 
Quart.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5112866, a nom del Sr. Josep Lluís Santuré 
Marcos, relativa a la demanda d’inscripció de la titularitat d’una parcelꞏla de 
terreny coneguda com a “Costa de Sàlvia”, situada a la partida de la Grella.  
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5114911, a nom de la societat DIV-AN, SL, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús d’hotel a habitatges de l’edifici 
situat al carrer Roureda de Sansa, número 24. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5115373. a nom de la societat Engitec, SA, 
relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla de terreny situada a 
l’avinguda Santa Coloma, número 9-15, i carrer Prada Motxilla, número 24-30. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5115594. a nom de la societat Cintet Petit, 
SLU, relativa a la demanda de modificació de projecte de construcció de l’edifici 
situat a la plaça Príncep Benlloch, número 5. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5116189. a nom de la societat Ramanazov 
Invest, SL, relativa a la demanda de modificació de projecte de construcció de 
l’edifici situat a la Baixada del Molí, número 28. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
7. S’acorda resoldre els expedients sancionadors incoats a la Sra. RGR, a CIC, 
SA i a CE, SL, per acord de la Junta de Govern del 23 de desembre del 2020, 
imposant una sanció de 5.001€ per infracció greu a la Sra. RGR i a CIC, SA, i 
de 1.000€ a CE, SL per infracció lleu. 
 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir el mobiliari per als despatxos 
de les plantes 3a i 4a de la Casa Comuna a l’empresa Infomobel, per un import 
de 19.713,14€, IGI inclòs (50209/93302/605000). 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5116827 
Sra. Neus Rebés 
d’Areny-Plandolit 

Solꞏlicitud de modificació 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer Prat de la 
Creu, núm. 24-26 

Favorable 

5116841 
Constructora 

d’Obres 
Públiques, SA 

Solꞏlicitud d’embrancament 
contra incendis al carrer 
Prat de la Creu, 44 

Favorable 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’itinerari del rec del Solà i la connexió amb la Massana pel Camí 
Ral com a itinerari de turisme inclusiu del projecte Blind Explorer, en el marc del 
programa Infoturisme.  
 
2. S’acorda l’itinerari d’escultures com a itinerari per al projecte del primer 
Escape Room País del món, en el marc del programa Infoturisme.  
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3. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis amb ASC Senior 
Cup, per un import de 2.400€, IGI inclòs (90101/43200/226823), amb motiu de 
l’organització del torneig de futbol per a veterans ASC Andorra Senior Cup, que 
tindrà lloc a Andorra els propers dies 12 i 13 de juny del 2021. 
 
4. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis amb l’empresa 
Boïc Estratègia en Màrqueting, SL, per un import de 52.250€, IGI inclòs 
(90101/43200/226820), amb motiu de l’organització de l’esdeveniment “Jambo 
Street Music Andorra la Vella”, que tindrà lloc els propers dies 18 i 19 de juny, i 
publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de la guarderia El Xumet, s’acorda 
autoritzar-los a utilitzar una zona de la gespa del Parc Central, el proper 20 de 
juny, a les 16.30 h, per dur a terme la graduació dels infants, amb les 
condicions següents: 

- En relació amb les mesures per fer front al Coronavirus (SARS-CoV-2), 
el solꞏlicitant haurà de posar-se en contacte amb el ministeri de Salut per 
informar de l’esdeveniment que es vol realitzar, segons les normes 
vigents establertes pel Govern d’Andorra. 

- En relació amb les mesures per fer front al Coronavirus (SARS-CoV-2), 
el Comú no presta cap material, siguin cadires, taules o altres. 

- Vist que es tracta d’un espai públic, el Comú no reserva cap zona i per 
tant no farà cap tipus de tancat. 

- Un cop finalitzat l’acte, el solꞏlicitant ha de fer-se càrrec per tal que 
l’espai quedi net de qualsevol residu. 

- En cas que es malmeti la gespa i/o altres elements del parc, els 
organitzadors hauran d’assumir el cost de la reparació. 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5115778 Kevin Esteve Rigaill 
Subvenció Joves emprenedors 
(1r any 102,31€) 

Favorable 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.30 h. 


