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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 26 de maig del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 26 de maig del 2021, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol 
menor. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
de forma presencial, els membres següents: 
 
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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vist l’acord del Consell de Comú del 29 de novembre del 2018 i, una vegada 
obtingut l’informe de la Batllia que permet la permuta, s’acorda publicar al 
BOPA l’Edicte pel qual se sotmet a informació pública l’expedient de permuta 
d’un terreny comunal amb un altre, propietat de la Sra. Joana Martell Domingo, 
situats ambdós a la partida de la Grella, a la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar les subvencions següents per a la promoció i realització 
d’activitats culturals d’àmbit ciutadà que es desenvolupin a la parròquia 
d’Andorra la Vella durant l’any 2021 i publicar al BOPA l’Edicte corresponent: 
 
a) Partida pressupostària: 60101/33500/482000 – Entitats culturals 

 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

26736/2021 
Fundació Marcel Chevalier 
(Edició revista “Melanterita”) 

300€ 

26670/2021 
Cine Club de les Valls 
(Temporada de projeccions) 

3.300€ 

26723/2021 
Agrupació Sardanista 
(Temporada i Aplec de la Sardana 2021) 

1.535€ 

26668/2021 
Associació de Transplantats i Donants d’Andorra 
(Producció teatral “De tot cor”) 

3.000€ 

26746/2021 
Associació Grup de creació la Xarranca 
(Projecte Circul’Art) 

1.200€ 

26745/2021 
Associació Grup de creació la Xarranca 
(Drets d’autor) 

250€ 

26853/2021 
Àgora Cultural - Societat Andorrana de Ciències 
(Revista Àgora Cultural) 

1.500€ 

26852/2021 
Societat Andorrana de Ciències 
(Cicle de conferències SAC) 

1.500€ 

26752/2021 
Manuel Alonso Gutierrez 
(Festival de guitarra d’Andorra) 

1.900€ 

26747/2021 
Ciberpenya Blaugrana 
(Andorra Viva) 

Desestimada 

26741/2021 
Festival Ull Nu 
(Les nits de vídeo Mapping) 

5.000€ 

 
b) Partida pressupostària: 60101/33500/482010 – Entitats culturals d’interès 
públic 
 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

26667/2021 
Orfeó Andorrà 
(Funcionament associació) 

4.000€ 
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B) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 
 

Núm. 
Registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5117229 27284/2021 
Associació protectora d’animals, 
plantes i medi ambient (APAPMA) 

Favorable 

5117353 27326/2021 Andorra Makers AM Favorable 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 

 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

 Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5113282 Alto Impacto, SL 
Subvenció Joves emprenedors 
(2n any 264,89€) 

Favorable 

 
 
Quart.  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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

- Altes, baixes, modificacions i una altra solꞏlicitud de comerç. 
- Altes de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bars. 

 
2. Vistes les  llicències núm. 2016/62462 i 2017/63891, per les quals, 
respectivament, s’autoritzà al Sr. Miquel Teksine Lao la construcció provisional 
d’un club esportiu de tennis i pàdel a l’av. d’Enclar núm. 105 i carrer Verge del 
Remei núm. 1-5, i es modifica el referit projecte; 
 
Vista la llicència núm. 2020/69885, per la qual es modifica el projecte executat 
mitjançant les llicències anteriors i es redueix el 4.242 m2 de construcció en 
relació amb el projecte inicial; 
 
Atesa la situació referent a les acceptacions d’herència del qui fou Miquel 
Teksine Lao; 
 
Atès que cap de les dues llicències inicials han estat retirades del Servei de 
Tràmits; 
 
S’acorda generar unes noves liquidacions a nom de la societat Princi Pàdel 
Andorra, SL, en la seva qualitat de darrer titular de la llicència, ajustades als m2 
finals del projecte, anulꞏlant la resta de conceptes a nom del Sr. Miquel Teksine 
Lao, amb meritament des de la data de resolució favorable (11 de novembre 
del 2020, núm. 2020/69885), reduint 4.242 m2 de construcció del projecte inicial 
i prenent com a quota tributària els 2.372 m2 realment construïts, tot el que fa 
un import total de 215.053,78€. 
 
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 al Codi de Circulació. 
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B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acord: 
 
Contractació d’un treballador públic interí   
 
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.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. FLH, en la plaça de monitor d’espais de lleure, del 31 de 
maig al 25 de juny del 2021, i amb un salari en base a 9,22€/h treballada, a raó 
de 20 h/setmanals (70501/32401/110000).  
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud núm. 27322/2021, del 20 de maig del 2021, del 
Sr. Joan Armengol Vila, autoritzant la rehabilitació de dues parets i el teulat de 
la barraca de l’hort, situada entre el camí dels Espuis i el rec del Solà, sota el 
roc de Patapou, d’Andorra la Vella. 
 
 
Sisè.  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 5113924, a nom del Sr. Jordi Cuberes Call, 
relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici situat al carrer de l’Alzinaret, 
número 2. 
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2. S’acorda la solꞏlicitud número 5113930, a nom del Sr. Jordi Cuberes Call, 
relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici situat al carrer la Llacuna, 
número 15. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5113932, a nom del Sr. Jordi Cuberes Call, 
relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici situat al carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer, número 2. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5115302, a nom dels Srs. Armand Jesús 
Maties i Erundina March Montserrat, relativa a la demanda d’assenyalament 
d’alineacions i rasants de la parcelꞏla de terreny situada al carrer de l’Aern, 
número 23. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5115637, a nom del Sr. Marc Vila Amigó, 
relativa a la demanda de reforma per adaptar l’entrada i replà de l’edifici situat a 
l’avinguda Meritxell, número 62 i carrer Fiter i Rossell, número 8. 
 
6. S’acorda la solꞏlicitud número 5115737, a nom del Sr. Marc Vila Amigó, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús a oficines de part de l’edifici Casa 
Bauró, situat al carrer de la Vall, número 16 i Placeta de Sant Esteve.  
 
7. S’acorda la solꞏlicitud número 5116314, a nom de Comunitat dels Hereus 
Arthuro Palacin Capdevila, relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici 
situat al carrer Ciutat de Valls, número 63. 
 
8. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
9. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu a les obres de protecció contra la caiguda de blocs rocosos en 
diverses infraestructures, fase 1, a l’empresa Desplom, SLU, per un import de 
256.041,49€, IGI inclòs (50101/15101/607790) i un termini d’execució de les 
obres de 3 mesos. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda fer pública la relació de vehicles dipositats a les dependències 
comunals, que es troben en estat d’abandonament, després d’haver efectuat 
els tràmits corresponents, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú. 
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Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa i urgent, els 
treballs d’obra civil per a la renovació de la xarxa d’aigua potable, en el 
transcurs de l’execució dels treballs de reforma i embelliment de l’avinguda 
d’Enclar, a l’empresa Treballs Públics Comesa, SL, per un import de 
27.628,75€, IGI no inclòs (50202/16100/617211). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 11.00 h. 


