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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 19 de maig del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 19 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 la demanda presentada per part del secretari general de l’Automòbil Club 
d'Andorra, amb motiu del 50è Ralꞏli d'Andorra Històric, que tindrà lloc els dies 
18 i 19 de setembre del 2021, s’acorda autoritzar-los a utilitzar els aparcaments 
i espais següents: 

- Aparcament Centre Ciutat Busos: del 17 al 19 de setembre (amb 2 punts 
de llum i contenidors d’escombraries). 

- Plaça de braus, interior i exterior: del 17 al 19 de setembre (amb 2 punts 
de llum a l’interior), sempre que dit espai estigui disponible. 

- Pont de la Rotonda per ubicar-hi el podi de sortida: el 18 de setembre, 
de les 14 a les 19 h, així com un punt de llum. 

 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
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Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Lycée Comte de Foix 
relatiu a la utilització de la piscina, del 23 d’agost al 7 de setembre de 2021, per 
als Campus esportius d’estiu d’enguany. 
 
 
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. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions del Codi de circulació. 
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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la renovació de 
llicències ADOBE per un any a l’empresa Serveis Microinformàtics Catalunya, 
SA-SEMIC, per un import de 16.110,99€, IGI inclòs (40201/92001/640000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir una cabina de disc de 
contenció per al CPD NAS SD a l’empresa Electricitat General Caldes, SL-
Electricitat Caldes, per un import de 12.393,83€, IGI inclòs 
(40201/92004/606000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda convocar un 
procés selectiu d’ingrés, mitjançant Edicte, per tal de proveir 2 places vacants 
d’aspirants al càrrec d’agents de circulació per al Servei de Circulació del Comú 
d’Andorra la Vella (50401/1330000/110000).  
 
2. Contractació de treballadors públics interins per a l’estiu 2021  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, s’acorda 
contractar i nomenar, com a treballadors públics interins, per a les oficines de 
turisme, per a l’estiu 2021, les persones següents: 
 

a.1) en la plaça d’informador turístic per a les Oficines de turisme, amb 
un preu de 8,29€/hora treballada, a raó de 30h/setmanals, les persones 
següents: 

 
- PMA, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- BGD, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
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- CAE, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- MTO, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- SDSP, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- EBAD, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- TVI, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- TVO, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- RGA, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021 
- LPLM, del 5 de juliol al 29 d’agost del 2021. 

 
a.2) en la plaça de guia turístic cultural per a les Oficines de turisme, 
amb un preu de 10,35€/hora treballada, a raó de 40h/setmanals, la 
persona següent: 

 
- AGE, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021. 

 
a.3) en la plaça de guia turístic de muntanya per a les Oficines de 
turisme, amb un preu de 10,35€/hora treballada, a raó de 25h/setmanals, 
la persona següent: 

 
- CSD, del 5 de juliol al 5 de setembre del 2021. 

 
b) Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, s’acorda 
contractar i nomenar com a treballadors públics interins, per a l’estiu 2021, les 
persones següents: 
 

b.1) en la plaça de responsable de grup, amb un preu de 8,29€/hora 
treballada, a raó de 30h/setmanals, les persones següents: 

 
- GCE, del 5 de juliol al 29 d’agost del 2021 
- LBC, del 5 de juliol al 29 d’agost del 2021. 

 
b.2) en la plaça d’informador de carrer, amb un preu de 6,97€/hora 
treballada, a raó de 25h/setmanals, les persones següents: 

 
- MUM, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- PMA, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- MCM, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- CTM, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- MRL, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- TLF, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- ODZ, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- VPN, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- SCM, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- CAI, del 2 al 29 d’agost del 2021 
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- MSX, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- ORC, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- SVL, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- LFJ, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- SMC, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- LLL, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- MCL, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- GOE, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- RCA, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- MLL, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- ATX, del 2 al 29 d’agost del 2021. 

 
b.3) en la plaça d’informador de carrer, amb un preu de 6,97€/hora 
treballada, a raó de 30h/setmanals, les persones següents: 

 
- MUV, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- RPJ, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- BCAG, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- ODSM, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- RCS, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- PSO, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- MPA, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- GCP, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- RCE, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- MCG, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- GDVM, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- MSJ, del 5 al 31 de juliol del 2021 
- ROX, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- LCVM, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- RCM, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- MFM, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- BME, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- VVA, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- TLKC, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- MFM, del 2 al 29 d’agost del 2021 
- BACK, del 2 al 29 d’agost del 2021. 

 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient, s’acorda contractar i nomenar, com a 
treballadors públics interins, en la plaça d’auxiliar de suport per al servei de 
Medi Ambient, per a l’estiu 2021, amb un preu de 6,97€/hora treballada, a raó 
de 37,5h/setmanals, les persones següents: 

- GPP, del 5 al 30 de juliol del 2021 
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- BBL, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- FGI, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- CRA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- AGA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- EPA, del 2 al 31 d’agost del 2021 
- FMD, del 2 al 31 d’agost del 2021 
- BRM, del 2 al 31 d’agost del 2021 
- LPE, del 2 al 31 d’agost del 2021 
- TCG, del 2 al 31 d’agost del 2021 
- OBN, del 2 al 31 d’agost del 2021. 

 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe del Departament de Joventut i Participació Ciutadana, s’acorda 
contractar i nomenar, com a treballadors públics interins, en la plaça de monitor 
de suport per al servei de Joventut i Participació Ciutadana, per a l’estiu 2021, 
amb un preu de 8,29€/hora treballada, a raó de 37,5h/setmanals, les persones 
següents: 
 

- SLA, del 5 al 23 de juliol del 2021 
- RRH, del 5 al 23 de juliol del 2021 
- MCM, del 26 de juliol al 13 d’agost del 2021 
- GST, del 26 de juliol al 13 d’agost del 2021 
- RRM, del 17 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- IBC, del 17 d’agost al 7 de setembre del 2021. 

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Vist l’informe del Departament de Social, s’acorda contractar i nomenar, com a 
treballadors públics interins, en la plaça de monitor d’espais de lleure, per al 
servei a la Infància, per a l’estiu 2021, amb un preu de 8,29€/h treballada, a raó 
de 37,5h/setmanals, les persones següents: 
 

- BCS, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- RGA, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- HPJ, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- FSA, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- TBM, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- PBC, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- PAP, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- BHJ, del 5 de juliol al 7 de setembre del 2021 
- HRCD, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- PGA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- PPM, del 5 al 30 de juliol del 2021 



AJdG núm. 21/19 
19/05/2021 

 

 7 

- BXM, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- GRA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- ANA, del 5 al 30 de juliol del 2021  
- FCL, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- GCM, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- BGM, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- ASS, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021  
- PMG, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- MLC, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- PGA, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- GAX, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- HFJ, del 26 de juliol al 6 d’agost i del 16 al 27 d’agost del 2021  
- QGL, del 26 de juliol al 6 d’agost i del 16 al 27 d’agost del 2021 
- AOX, del 26 de juliol al 6 d’agost i del 16 al 27 d’agost del 2021  
- MSA, del 26 de juliol al 6 d’agost i del 16 al 27 d’agost del 2021  
- GFBD, del 26 de juliol al 6 d’agost i del 16 al 27 d’agost del 2021  
- STC, del 16 al 27 d’agost del 2021  
- VRL, del 16 al 27 d’agost del 2021. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Vist l’informe del Departament d’Esports, s’acorda contractar i nomenar com a 
treballadors públics interins, per a l’estiu 2021, les persones següents: 
 
a) en la plaça de monitor esportiu responsable de grup, amb un preu de 
9,22€/hora treballada, a raó de 40h/setmanals, les persones següents: 
 

- DMG, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- RRE, del 2 al 20 d’agost del 2021  
- CMC, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- MGD, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- ASL, del 5 al 30 de juliol del  
- MOL, del 2 al 20 d’agost del 2021  
- PMJ, del 5 al 30 de juliol del 2021  
- CMM, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- RRA, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- FFE, del 5 al 30 de juliol del 2021  
- MDLRJ, del 2 d’agost al 3 de setembre del 2021 
- BCR, del 2 d’agost al 3 de setembre del 2021. 

 
b) en la plaça de monitor esportiu responsable de sala, amb un preu de 
9,22€/hora treballada, a raó de 40h/setmanals, les persones següents: 
 

- FGJ, del 5 al 30 de juliol del 2021  
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- CVA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- MRD, del 2 d’agost al 7 de setembre del  
- RFM, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021. 

 
c) en la plaça de monitor esportiu de matí, amb un preu de 8,29€/hora 
treballada, a raó de 29h/setmanals, les persones següents: 
 

- LGE, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- RCP, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- SRJ, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- RSO, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- PGM, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- DHTG, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- BRA, del 2 al 20 d’agost del 2021  
- PBA, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- GGO, del 2 al 7 de setembre del 2021 
- OFP, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- VSG, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021. 

 
d) en la plaça de monitor esportiu de tarda, amb un preu de 8,29€/hora 
treballada, a raó de 32h/setmanals, les persones següents: 
 

- LGA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- AVJ, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- GSM, del 5 al 30 de juliol del 2021  
- MFE, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- DRFA, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- DRJC, del 5 al 30 de juliol del 2021 
- PME, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- SGP, del 2 al 20 d’agost del 2021  
- BVA, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- LOS, del 2 al 20 d’agost del 2021 
- MPP, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021 
- VML, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021. 

 
e) en la plaça d’auxiliar de l’aquaparc, amb un preu de 6,97€/hora treballada, 
les persones següents: 
 

- VAC, del 5 al 7 de juliol, del 15 al 21 de juliol i del 29 de juliol a l’1 
d’agost del 2021, a raó de 112h per tot el període de contractació.  

- RMRA, del 8 al 14 de juliol i del 22 al 28 de juliol del 2021, a raó de 112h 
per tot el període de contractació. 

- PGA, del 2 al 4 d’agost, del 12 al 18 d’agost i del 26 d’agost a l’1 de 
setembre del 2021, a raó de 136h per tot el període de contractació.  
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- NDV, del 5 a l’11 d’agost, del 19 al 25 d’agost i del 2 al 5 de setembre 
del 2021, a raó de 144h per tot el període de contractació. 
 

f) en la plaça d’auxiliar de gimnàs, amb un preu de 6,97€/hora treballada, a raó 
de 40h/setmanals, les persones següents: 
 

- PSA, de l’1 al 30 de juliol del 2021 
- TA, del 2 al 31 d’agost del 2021. 

 
g) en la plaça d’auxiliar de piscina, amb un preu de 6,97€/hora treballada, a raó 
de 25h/setmanals, les persones següents: 
 

- MTJ, del 5 de juliol al 6 d’agost del 2021 
- MAM, del 9 d’agost al 3 de setembre del 2021. 

 
h) en la plaça d’auxiliar de recepció, amb un preu de 6,97€/hora treballada, a 
raó de 30h/setmanals, les persones següents: 
 

- CUU, de l’1 al 31 de juliol del 2021 
- RMA, de l’1 al 31 de juliol del 2021  
- CUM, de l’1 al 31 de juliol del 2021 
- SPA, de l’1 al 31 de juliol del 2021 
- GSA, de l’1 al 31 d’agost del 2021 
- MDSC, de l’1 al 31 d’agost del 2021  
- DNTA, de l’1 al 31 d’agost del 2021  
- OMA, de l’1 al 31 d’agost del 2021. 

 
3. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
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. EBN, en la plaça d’operària de neteja per al Servei a la 
Infància, a comptar del 20 de maig del 2021 i fins a la reincorporació de la 
persona titular de la plaça, i amb un salari mensual en base al 80% de la banda 
salarial, del grup funcional C, nivell 1 (70203/32102/110000).  
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EQUIP CASES PAIRALS I CALONES 
 
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. LON, en la plaça de monitora per a l’equip de Cases 
Pairals i calones, a comptar del 21 de maig del 2021 i fins a la reincorporació 
de la persona titular de la plaça, i amb un salari mensual en base al 80% de la 
banda salarial, del grup funcional C, nivell 4 (70102/23102/110000).  
 
4. Ampliació horària d’una treballadora pública indefinida  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda ampliar la jornada 
laboral de la Sra. CLN, treballadora pública indefinida, en la plaça d’auxiliar 
administrativa del Servei de Tràmits, passant a realitzar una jornada de 
30h/setmanals, a comptar de l’1 de juny del 2021, i amb un salari mensual en 
base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 1 proporcional al 
80% de la jornada laboral (40301/93200/110000).  
 
5. Trasllat d’un funcionari 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el trasllat del Sr. 
SMJ a la plaça d’operari del Servei de Pintura, d’acord amb l’article 52 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, a comptar de l’1 de 
juny del 2021, i amb un salari en base al 102,36% de la banda salarial, del grup 
C, nivell 4. 
Amb la voluntat de valorar l’adaptació del Sr. SMJ al nou lloc de treball, 
s’acorda un període de prova de 6 mesos.  
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Quart.  CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda renovar els contractes següents amb l’empresa Treballs i Serveis 
d’Electrònica-TRESEL, amb efectes l’1 de gener del 2021 i fins al 31 de 
desembre del 2021, prorrogables automàticament per períodes anuals fins a un 
màxim de 6 anys, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent: 
 

- Manteniment i reparació de la maquinària i aparells de pagament i de 
control de vehicles instalꞏlats als aparcaments horitzontals: Antic Camí 
Ral, Meritxell, Centre Ciutat Busos, Fener 2, Parc Central, per un import 
mensual de 2.765,36€, IGI inclòs (50503/1330200/213000). 
 

- Manteniment i reparació de la maquinària i aparells de pagament i de 
control de vehicles instalꞏlats a l’aparcament vertical Centre Ciutat, per 
un import mensual de 1.724,10€, IGI inclòs (50501/1330101/213000). 
 

- Manteniment i reparació de la maquinària i aparells de pagament i de 
control de vehicles instalꞏlats a l’aparcament vertical Centre Històric, per 
un import mensual de 552,25€, IGI inclòs (50504/1330103/213000). 

 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Tecnicand MTC, SLU, per un 
import de 5.196,79€, IGI inclòs (50103/17203/617000), adjudicatària del 
concurs nacional relatiu als treballs de renovació dels ancoratges de la barana 
del passeig del rec de l’Obac, corresponent a uns treballs addicionals no 
previstos en el projecte, així com publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
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Cinquè. 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 5115460, a nom de la societat SM&Associats, 
SL, relativa a la demanda d’enderroc de l’edificació situada a l’Antic camí Ral, 
número 21. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5115480, a nom de la Comunitat de 
Propietaris de l’edifici Casa Cremat, relativa a la demanda de divisió de finca de 
l’edifici situat al carrer Mossèn Enric Marfany, número 3. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5117000, a nom dels Srs. José Antonio Mazon 
Marin i Rosario Velasco Perdiguero, relativa a la demanda de primera ocupació 
de les obres de canvi destí de local a habitatge a la planta entresol de l’edifici 
“El Pou” situat al carrer Ciutat de Valls, número 26. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5117050, a nom de la societat Cintet Petit, 
SLU, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de 
construcció de l’edifici situat a la plaça Príncep Benlloch, número 5. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5117074, a nom de la societat BKA HAMBAR, 
SL, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de reforma i canvi 
d’ús del local comercial situat al carrer Prat de la Creu, número 31. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
7. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs 
d’enllumenat del passadís entre el carrer de la Vall i la passarelꞏla Rosa Ferrer 
a l’empresa Construccions Modernes, SA, per un import de 15.403,04€ IGI 
Inclòs (50101/15500/607100), empresa inicialment contractada pel Govern, 
com adjudicatària de la construcció de la passarelꞏla. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de Circulació que s’adjunten a l’acta. 
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2. S’acorden les resolucions d’alꞏlegacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
3. S’acorda desplaçar uns 20 metres els cubells de recollida selectiva situats a 
la dreta de la rotonda del carrer Tossalet i Vinyals de la Margineda per facilitar 
les maniobres dels autocars. 
 
4. S’acorda desestimar la demanda presentada per part de la Sra. Elisabet 
Pirot relativa al retorn d’una sanció de circulació i a una taxa d’un servei de 
grua.   
 
5. S’acorda actualitzar el Contracte d’arrendament amb la societat E. Dolsa 
Patrimonial, SL relatiu a la parcelꞏla de terreny anomenada “Terra del peu del 
Torrent del Forn”, per un import mensual de 3.265€, IGI no inclòs 
(50401/1330301/200000), per una durada de 5 anys, a comptar de l’1 de juny 
del 2021, prorrogable per períodes de 5 anys. 
 
6. S’acorda actualitzar el contracte d’arrendament amb la societat E. Dolsa 
Patrimonial, SL relatiu a la parcelꞏla de terreny anomenada “Terretes de casa 
Paiaigua”, per un import mensual de 5.964€, IGI no inclòs 
(50401/1330301/200000), per una durada de 5 anys, a comptar de l’1 de juny 
del 2021, prorrogable per períodes de 5 anys. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida 40101/92901/463001 
(Comptabilitat i Facturació/Compte de compensació) per un import de 
170.207€, per fer front a l’aportació comunal al compte de compensació del 
Govern, corresponent al 0,50% de les despeses previstes, i que es finança 
contra endeutament. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Consell de Comú. 
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Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 6 de maig, s’acorden 
les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 18*2017: l’exoneració del 100% el cost de les activitats de la 
Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars de 
Setmana Santa 2021, per a un menor. El cost del menjador l’assumirà el 
Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. 

 
- Expedient 10*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2021 

i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis amb caràcter 
definitiu, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 41*2008: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021 i amb caràcter definitiu, per a la Sra. AJC, segons resolució 
de la CONAVA. 

 
- Expedient 11*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2021 

i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 
2029, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 12*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2021 

i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 
2027, segons resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 21*20171: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 
2021 i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis amb 
caràcter definitiu, segons la resolució de la CASS. 

 
- Expedient 13*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2021 i amb caràcter definitiu, segons la resolució de la CASS. 
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- Expedient 14*2021: l’exoneració del 100% en concepte d’inscripció al 
cens comunal. 

 
- Expedient 14*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis de l’any 2022, segons resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 15*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2022, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 42*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

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

- Expedient 16*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2021 
i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 
2025, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 05*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Serveis 2019. 
 

- Expedient 05*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2021 
i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 
2025, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 17*2021: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2021 i l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis 
fins a l’any 2027, segons resolució de la CONAVA. 

 
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 Setmana 
Santa 2021, per a dos menors. 

 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’atorgament de places als espais de lleure per al curs 
escolar 2021-2022. 
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2. S’acorda convocar un concurs a Instagram “Vens de colònies?”, per 
potenciar la participació a les colònies d’estiu, amb el sorteig de 2 places per a 
cada un dels dos torns de colònies.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.30 h. 


