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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 2 de juny del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 2 de juny 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 
 
Acord: 
 
En el marc de les trobades que tindran lloc entre els diferents representants per 
a l’organització dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, s’acorda iniciar els tràmits 
per establir un protocol d’agermanament amb la Città de Sant Marino i Andorra 
la Vella, atesa la condició de capital de Petit Estat.  
 
Aquest protocol d’agermanament seria la base per al desenvolupament futur 
d’intercanvis no solament en l’àmbit esportiu sinó també cultural, social i 
econòmic. Amb aquest objectiu, s’acorda convidar les autoritats municipals de 
la capital de Sant Marino a visitar Andorra la Vella, en el moment en què les 
mesures sanitàries en vigor ho permetin. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Associació Andorrana de 
Compliance i Privacitat (AACP), s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’adreça del 
Centre Cultural La Llacuna com a seu social, així com la cessió d’una bústia a 
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l’Espai d’Entitats Ciutadanes del Centre Cultural La Llacuna, havent de  
presentar al Servei de Participació Ciutadana la certificació necessària del 
Registre d’Associacions del Govern en un termini màxim de 3 mesos. 
 
Així mateix, l’entitat haurà de formalitzar el contracte de cessió de bústia i de 
prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre Comunal 
d’Associacions. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part d’EP Especial Events, SLU, s’acorda 
colꞏlaborar amb motiu de la celebració del Congrés del Principat d’Andorra de 
novelꞏla d’espionatge 2021, que tindrà lloc del 16 al 19 de novembre del 2021, 
amb les aportacions següents: 
 

- La cessió de la sala de la Consòrcia 14, amb el mobiliari i l’equipament 
tècnic per celebrar les xerrades. 

- La cessió de la sala de la Consòrcia 23 per a l’aperitiu de benvinguda, 
l’aperitiu de clausura, així com per a l’exposició fotogràfica. 

- El patrocini dels aperitius de benvinguda i clausura del congrés. 
- El patrocini del dinar per a 20 persones en un restaurant de la parròquia 

d’Andorra la Vella. 
 
No obstant això, l’organitzador s’haurà de fer càrrec de la subcontractació d’un 
tècnic extern de suport per al muntatge i assistència tècnica de l’esdeveniment, 
del servei de neteja extra i d’altres equipaments tècnics que el Centre de 
Congressos no disposi i dels equipaments que se’n pugui derivar. 
 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de Ràdio Cadena Ser, s’acorda cedir-
los la sala Consòrcia del Centre de Congressos, els equipaments tècnics i el 
personal necessari, per celebrar la cloenda del programa Amb veu de dona que 
tindrà lloc el 2 de juny del 2021, a canvi de falques radiofòniques a les 
emissores del grup. 
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2. Vista la demanda presentada per part de l’Associació de Pagesos i 
Ramaders d’Andorra, s’acorda cedir-los la sala Consòrcia del Centre de 
Congressos, així com l’assistència tècnica, amb motiu de la celebració de la 
seva Assemblea General Ordinària anual que tindrà lloc el proper 3 de juny. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les propostes de millora següents als entorns del carrer del 
Tossal: 
 

- Tancament del camí comunal passat la borda de propietat comunal 
- Colꞏlocar jardineres al llarg del carrer del Tossal 
- Esborrar grafits i altres pintades. 

 
2. Vista la providència d’obertura d’un expedient sancionador al Sr. UL, 
adoptada per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 5 de maig del 
2021, per la presumpta vulneració de l’article 62.1 de l’Ordinació del 27 de 
setembre del 2018, reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i 
higiene de la parròquia d’Andorra la Vella; 
 
Vist que l’expedient s’ha tramitat pel procediment abreujat previst a l’article 123 
sexies, del Codi de l’Administració; 
 
Vist que la persona expedientada s’ha acollit al procediment previst a l’article 
12 i següents de l’Ordinació reguladora del procediment sancionador del 22 de 
desembre del 2016, fent efectiva la sanció de 100€ proposada per l’òrgan 
instructor; 
 
S’acorda confirmar la proposta de sanció i declarar resolt l’expedient. 
 
3. S’acorda declarar desert el concurs nacional, de contractació urgent, relatiu a 
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, per manca de 
concurrència. 
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Quart.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Contracte amb Andorra Animació per a la realització de 
la festa de cloenda del Consell d’Infants 2020-2021, amb el concert de la Suu el 
divendres 11 de juny, per un import de 10.493€, IGI no inclòs (actuació, equip 
so i escenari) (70601/23100/226575).  
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar la reserva de despesa al Centre de Montagne de Thèbe 
per al torn de colònies d’estiu 2021 del Casal d’Infants El Llamp, a la localitat 
francesa de Thèbe, per un import de 14.454,00€ (70501/32401/226870). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Centre d’Escacs d’Andorra, s’acorda 
colꞏlaborar amb l’organització del Gran Prix d’Escacs 2021, que tindrà lloc el 
dissabte 24 de juliol, de les 9 a les 14 h, cedint-los gratuïtament la Sala Àgora, 
així com 70 metres lineals de taules, 110 cadires i un equip de megafonia. 
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ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
als treballs de reparació de terrasses planes, de substitució de la 
impermeabilització de les cobertes transitables i de rehabilitació d’aplacats de 
parets exteriors del Centre Esportiu dels Serradells, a l’empresa Locub, SA, per 
un import de 240.264,69€, IGI inclòs (80301/34202/612000), i un termini 
d’execució dels treballs d’11 setmanes. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Sr. Pere Soler Masó, coordinador 
general del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat de la Universitat de 
Girona, s’acorda acollir a Andorra la Vella els alumnes i professors d’aquesta 
edició del màster, dins de l’assignatura Joventut i Territori, oferint-los un 
programa d’activitats per mostrar les polítiques de joventut a Andorra i els 
diferents programes dirigits a aquest colꞏlectiu, durant el proper dia 11 de juny, 
en una sala del Centre de Congressos, i acompanyats durant tota la jornada, 
per la Sra. Patty Bafino, cap de Servei de Joventut i Participació Ciutadana, que 
coordinarà les diferents visites previstes.  
 
Així mateix, s’acorda cedir-los un espai comunal adequat per realitzar una 
sessió pedagògica el proper dia 10 de juny, de les 18 a les 21 h. 
 
 
Sisè.  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 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament que s’adjunten a l’acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament definitiu d’un funcionari i publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent 
 
S’acorda el nomenament definitiu de la Sra. MCM, com a funcionària, en la 
plaça de tècnica administrativa, adscrita a l’Àrea d’Aparcaments del 
Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, a partir del 7 de 
juny del 2021, ja que ha superat el període de prova per concurs de mobilitat, i 
la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
2. Prolongació d’una adscripció en comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, vista la necessitat i d’acord 
amb el que disposa l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció 
pública, s’acorda prolongar l’adscripció en comissió de serveis del Sr. BBS, en 
la plaça de bidell de l’Àrea de Cultura, adscrita al Departament de Cultura, a 
efectes del 14 d’agost del 2021 fins a la cobertura de la plaça i en tot cas per un 
període no superior a 2 anys, finalitzant el 13 d’agost del 2023, amb les 
mateixes condicions salarials.  
 
3. Contractació de treballadors públics interins  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
 



AJdG núm. 21/21 
02/06/2021 

 

 7 

ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c 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 treballadors 
públics interins, per a l’estiu 2021, les persones següents: 
 

- Sr. BOJO, en la plaça de monitor esportiu responsable de les escoles 
esportives, del 19 de juliol al 7 de setembre del 2021, amb un salari en 
base a 10,35€/h treballada i una jornada laboral setmanal de 40 hores. 

- Sr. JA, en la plaça de monitor esportiu responsable de l’estada esportiva 
de vela, del 5 al 10 de juliol del 2021, amb un salari per aquest torn de 
740,34€ i en la plaça de monitor esportiu responsable de l’estada 
multiesportiva, del 12 al 16 de juliol del 2021, amb un salari per aquest 
torn de 607,05€. 

- Sr. SLJ, en la plaça de guia de muntanya, del 5 de juliol al 3 de setembre 
del 2021, amb un salari en base a 15€/h treballada i una jornada laboral 
setmanal de 28 hores. 

- Sra. MDM, en la plaça de monitor esportiu de l’estada esportiva de vela, 
del 5 al 10 de juliol del 2021, amb un salari per aquest torn de 686,10€. 

- Sra. COM, en la plaça de monitor esportiu de l’estada multiesportiva, del 
12 al 16 de juliol del 2021, amb un salari per aquest torn de 561,85€ 
(80101/34000/130000). 

 
4. Modificació d’horari  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda la demanda 
presentada per part de la Sra. SMA, administrativa d’aparcaments, en què 
solꞏlicita poder gaudir d’un horari de torn de matí per motius familiars. L’horari 
establert serà de dilluns a divendres de les 7.05 h a les 14.35 h, i aquest es 
revisarà anualment. 
 
5. Permís administratiu retribuït  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 55 A) 9 
de l’Ordinació del 28-10-2019 de modificació de l’Ordinació de la funció pública 
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del Comú d’Andorra la Vella del 10-12-2002, s’acorda atorgar una permís 
administratiu retribuït al Sr. GGJ, del 3 al 7 de juny del 2021, per assistir com a 
seleccionador a l’Europeu Sènior Masculí 7’s, que es durà a terme a Belgrad. 
 
6. 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 del Sr. LSA, tècnic de Comunicació, a la 
formació “Curs de vídeo per a fotògrafs”, impartida pel Sr. Alex Tena i 
organitzada per l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella de manera 
presencial, amb una durada de 28 hores per un import de 165€ 
(30101/92002/163000). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Tal com està degudament convingut, s’acorda contractar els treballs de neteja 
dels dos ascensors, propietat del Comú d’Andorra la Vella, situats a l’interior de 
l’edifici de l’aparcament Vinyes, a l’empresa Vinyes Patrimonial, SLU, per un 
import d’11.445,10€, IGI no inclòs (50501/1330101/227000), per a l’any 2021. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5115167, a nom dels Srs. 
Armand Jesús Maties i Erundina March Montserrat, relativa a la demanda de 
reforma i ampliació en soterrani per aparcament i instalꞏlació d’un ascensor a la 
vivenda situada al carrer de l’Aern, número 23.  
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2. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5116354, a nom del Sr. Oliver 
Cairó Piqué, relativa a la demanda d’agregació i reforma de dos habitatges en 
un de l’edifici situat a la Baixada del Molí, 41, 3r 1a i 3r 4t. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5116808, a nom del Sr. Lluís 
Molné Armengol, relativa a la demanda de de les obres de substitució d’un 
ascensor i millora de l’accessibilitat en l’edifici situat al carrer Callaueta, número 
9. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5117213, a nom del Família 
Cornella Comunitat de Bens, relativa a la demanda de primera ocupació de les 
obres de l’edifici situat a l’av. Meritxell, número 83, carrer Pau Casals, número 
11. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la proposta d’adjudicació del 
concurs nacional relatiu a les obres de construcció del Centre d’Art d’Andorra la 
Vella, a l’empresa Construccions Modernes, SA, per un import de 689.927,34€, 
IGI Inclòs (50101/15100/612000), i un termini d’execució de les obres de 4 
mesos. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
7. 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 el polígon d’actuació PA-04. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
8. 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 en la definició de les alineacions al carrer del Contrapàs. Aquesta 
proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació 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. 
 



AJdG núm. 21/21 
02/06/2021 

 

 10 

3. S’acorda donar de baixa el gual número G000760, situat al carrer Prada 
Motxilla, núm. 10. 
 
4. S’acorda desviar la línia del Bus Comunal LS (Serradells) pel carrer 
Terravella i fer una parada al mig del barri, aprofitant la corba existent i ubicar-
hi la parada de bus. 
 
5. S’acorda deixar estacionar, amb caràcter provisional, els vehicles en bateria 
el temps imprescindible per deixar i recollir els alumnes del British College 
situat a la carretera de la Comella, els dies lectius i dins dels horaris d’entrada i 
sortida 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 12.00 h. 


