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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 16 de juny del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 16 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part del Sr. Teo Armengol Fàbrega, se 
l’autoritza a accedir a l’arxiu comunal per poder consultar els dossiers o carpetes 
i extreure còpies dels plànols, fotografies i de les actes referents a les obres 
públiques realitzades per aquesta corporació des de l'any 1960 fins a l'actualitat, 
als efectes de documentar un projecte de publicació. 
 
2. S’acorda l’aportació econòmica a AINA relativa a la subvenció per al material 
dels tallers que realitzarà durant les colònies d’estiu del 2021, per un import de 
650€ (10101/92000/482900). 
 
3. S’acorda incorporar al Conveni marc de colꞏlaboració per a l’Andorra 
Multisport Festival by Ironman, del 19 de gener del 2021, l’annex núm. 1, 
corresponent a les accions de caràcter publicitari que ADI es compromet a 
implementar a favor del Comú. 
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Segon. CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda incoar un expedient disciplinari per una presumpta falta greu a 
ACPN, i nomenar-ne instructora la directora de Recursos Humans. 
 
2. S’acorda incoar un expedient disciplinari per una presumpta falta greu a 
ACPN, i nomenar-ne instructora la directora de Recursos Humans. 
 
3. S’acorda donar de baixa el node de l’empresa Andorra Telecom situat als 
locals de la propietat “Babot”, que donava servei de dades a l’aparcament 
Fener I. 
 
4. S’acorda donar de baixa a FEDA el comptador elèctric situat als locals de la 
propietat “Babot”, que donava servei a l’aparcament Fener I. 
 
 
Tercer. 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 5116914, a nom de la societat Cintet Petit, 
SLU, relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici d’habitatges situat al 
carrer de la Llacuna, número 10 bis.  
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5117224, a nom de la Sra. Neus Rebés 
d’Areny Plandolit, relativa a la demanda de reforma de local comercial destinat 
a usos provisionals i situat al carrer Prat de la Creu, números 24-26.  
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
4. Per tal de donar continuïtat al projecte d’embelliment de l’avinguda d’Enclar, 
s’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la redacció del 
projecte i direcció de les obres de construcció de la voravia que dona 
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continuïtat al carrer Verge del Remei al Sr. Joan Manel Pallarés Papasseit, per 
un import total de 9.300€, IGI inclòs (50101/15500/607100), dels quals 6.510€ 
per a la redacció del projecte i 2.790€ per a la direcció de les obres. 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
direcció de les obres de rehabilitació de la façana i coberta del Casal Calones 
al despatx Palau Arquitectura, per un import total de 18.810€, IGI inclòs 
(50101/15100/609000), dels quals 13.167€ per a la redacció del projecte i 
5.643€ per a la direcció d’obra. 
 
 
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. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5117845 
Molines 

Immobles, SLU 

Solꞏlicitud d’embrancament 
d’aigua potable al carrer 
Dr. Molines, 35 (av. 
Meritxell, 23) d’Andorra la 
Vella 

Favorable 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda contractar l’empresa Andorra Animació per a la realització de diversos 
concerts de la Festa Major 2021, per un import de 75.200€, IGI no inclòs 
(60101/33801/226610). 
 
Orquestra Maribel 4.500€  

Tony Manero 7.500€ 

Carolina Durante 27.200€ 

La Casa Azul 36.000€ 

 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar una subvenció a la família d’un alumne de piano de l’Institut 
de Música, per poder fer front a les despeses de matrícula i assistència al 32è 
Curs d’interpretació musical de Ripoll, de l’11 al 19 de juliol del 2021, vist el 
nivell de l’alumne i la seva projecció. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord:  
 
Vista la demanda presentada per part de l’Associació Cultural Vishwa Nirmala 
Dharma Sahaja Yoga, s’acorda autoritzar-los a realitzar sessions de meditació 
al Parc Central, durant els mesos de juliol i agost, de les 10.00 h a les 11.30 h 
aproximadament. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Contracte amb Andorra Animació per a la realització del 
concert de Lildami, en el marc de la Festa del Poble 2021, com a acte del 
Consell d’Infants 2020-2021, el proper dijous 24 de juny, per un import de 
7.701,50€, IGI no inclòs (actuació i equip so) (70601/23100/226575).  
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el servei de 
menjador per als infants inscrits al Casal d’Infants El Llamp, durant les 
vacances escolars 2021, a l’APACEF de l’Escola Francesa d’Andorra la Vella, 
per un preu unitari de 5,50€/àpat menú infant i 6,50€/àpat menú 
intolerant/alꞏlèrgics. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda colꞏlaborar amb el Club de Pescadors d’Andorra CPESMA per 
organitzar el concurs de pesca sense mort per a la Festa Major d’Andorra la 
Vella 2021, amb una aportació de 880€ (80101/341000/226600). 
 
2. S’acorda contractar l’empresa Esports Organització Advent, SL per oferir el 
servei de socorrisme aquàtic a les diferents piscines de la parròquia que 
s’utilitzaran per a les activitats d’estiu, del 3 de juliol al 7 de setembre del 2021, 
per un import de 7.899,15€, IGI no inclòs (80101/34100/227900), empresa 
adjudicatària del concurs nacional relatiu a la gestió i al servei de socorrisme de 
les piscines exteriors del Centre Esportiu dels Serradells. 
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Novè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda ampliar el Contracte amb l’empresa De Boer Estructuras España, SL, 
adjudicatària del concurs internacional relatiu al subministrament i la 
instalꞏlació, en règim de lloguer, d’un envelat, recobriment de sòl i estands 
modulars per a la Fira d’Andorra la Vella, corresponent a l’ampliació dels espais 
expositius de la Fira d'Andorra la Vella 2021, per un import de 29.918,44€ 
(90102/43101/226710), formalitzar l’Addenda escaient i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
 
Desè.  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. 

 
 
S’informa: 
 
1. De les modificacions d’ofici de terrasses que s’adjunten a l’acta. 
 
2. De la modificació d’ofici d’un gual que s’adjunta a l’acta. 
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SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament que s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període 
voluntari dels preus públics relatius a terrasses a la via pública. 
 
 
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. Contractacions per convocatòria d’ingrés de treballadors públics 
indefinits 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda: 
 
- La contractació i el nomenament del Sr. MCE com a treballador públic 
indefinit, en la plaça d’operari de neteja de la via pública, amb un període de 
prova de 12 mesos, a comptar de l’1 de juliol del 2021 i amb una classificació 
salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, nivell 4, i la 
retribució del complement específic d’higiene corresponent a aquesta plaça per 
un import de 234,79€ bruts mensuals, el qual es durà a terme des de l’inici de 
la contractació laboral (50301/16300/110000). 

 
- La contractació i el nomenament del Sr. BFHR com a treballador públic 
indefinit, en la plaça d’operari de neteja de la via pública, amb un període de 
prova de 12 mesos, a comptar de l’1 de juliol del 2021 i amb una classificació 
salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, nivell 4, i la 
retribució del complement específic d’higiene corresponent a aquesta plaça per 
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un import de 234,79€ bruts mensuals, el qual es durà a terme des de l’inici de 
la contractació laboral (50301/16300/110000). 

 
- La contractació i el nomenament del Sr. CLJM com a treballador públic 
indefinit, en la plaça d’auxiliar de neteja de la via pública de tarda, amb un 
període de prova de 12 mesos, a comptar del 21 de juny del 2021 i amb una 
classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, nivell 
2, i la retribució del complement específic d’higiene corresponent a aquesta 
plaça per un import de 182,62€ bruts mensuals, el qual es durà a terme des de 
l’inici de la contractació laboral. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, 
de la funció pública, el seu complement d’antiguitat computarà amb efectes el 2 
de desembre del 2019. (50301/16300/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació i el 
nomenament del Sr. RMA com a treballador públic indefinit, en la plaça 
d’operari d’aparcaments, amb un període de prova de 12 mesos, a comptar del 
21 de juny del 2021, i amb una classificació salarial corresponent al 80% de la 
banda salarial del grup C, nivell 4 (50501/1330101/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda: 
 
- La contractació i el nomenament de la Sra. VDLFC com a treballadora pública 
indefinida, en la plaça de monitora d’espais de lleure, amb un període de prova 
de 12 mesos, a comptar del 21 de juny del 2021 i amb una classificació salarial 
corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, nivell 5. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, 
de la funció pública, el seu complement d’antiguitat computarà a efectes 
d’entrada en vigor de la mateixa (70503/32402/110000). 
 
- Declarar deserta una plaça de monitor d’espais de lleure, d’acord amb l’Edicte 
extern publicat en data 5 de maig del 2021. 
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2. Prolongació de la relació laboral d'un funcionari 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l'informe de la directora de Recursos Humans i la demanda presentada per 
l’interessat, així com l’article 56.3 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la 
funció pública, s’acorda la prolongació de la relació laboral del Sr. BOJ com a 
funcionari, en la plaça de coordinador de Serveis Públics, Urbanisme i 
Aparcaments, del 14 de juliol del 2021 al 13 de juliol del 2022, amb les 
mateixes condicions contractuals i amb la retribució salarial base 
(50201/15100/110000). 
 
3. Prolongació de la 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 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda la prolongació contractual, i el nomenament amb caràcter provisional, 
de la Sra. DHTC com a treballadora pública interina, en la plaça de monitora 
d’espais de lleure, a comptar del 21 de juny del 2021 i fins a la reincorporació 
del titular de la plaça,  amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, 
nivell 5. 
 
4. Renúncies i contractacions de treballadors públics interins  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Vist l’informe del Departament de Social, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. GFBD com a treballadora pública interina, en la plaça 
de monitora d’espais de lleure per a les activitats de l’estiu 2021. 

 
b) La contractació del Sr. HGFJ com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor d’espais de lleure per a les activitats de l’estiu 2021, del 26 de juliol al 6 
d’agost i del 16 al 27 d’agost del 2021, amb un salari horari en base a 8,29€/h 
treballada, i una jornada laboral setmanal de 37,5h. 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe del Departament de Joventut i Participació Ciutadana, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. SLA com a treballadora pública interina, en la plaça 
de monitora de suport de joventut per a les activitats de l’estiu 2021. 
 
b) La contractació de la Sra. GDSS com a treballadora pública interina, en la 
plaça de monitora de suport de joventut per a les activitats de l’estiu 2021, del 5 
al 23 de juliol del 2021, amb un salari horari en base a 8,29€/h treballada, i una 
jornada laboral setmanal de 37,5h. 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Vist l’informe del Departament d’Esports, s’acorda: 
 
a) Les renúncies de la Sra. COM i de la Sra. VAC com a treballadores 
públiques interines, en la plaça de monitora esportiva de l’estada multiesportiva 
per a les activitats de l’estiu 2021 i en la plaça d’auxiliar d’aquapark de les 
activitats esportives de l’estiu 2021, respectivament. 
 
b) La contractació de la Sra. MNM com a treballadora pública interina, en la 
plaça de monitora esportiva de l’estada multiesportiva de l’estiu 2021, del 12 al 
16 de juliol del 2021, amb un salari per aquest torn de 561,85€. 
 
c) La contractació del Sr. GGI com a treballador públic interí, en la plaça 
d’auxiliar d’aquapark per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 5 al 7 de 
juliol, del 15 al 21 de juliol i del 29 de juliol a l’1 d’agost del 2021, amb un salari 
horari en base a 6,97€/hora treballada, a raó de 112h per tot el període de 
contractació. 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, s’acorda: 
 
a) Les renúncies de les Sres. MTO i TVI com a treballadores públiques 
interines, en la plaça d’informadora turística per a les Oficines de turisme. 
 
b) La contractació de la Sra. RCBN com a treballadora pública interina, en la 
plaça d’informadora turística per a les oficines de turisme durant l’estiu 2021, 
del 5 juliol al 5 de setembre del 2021, amb un salari horari en base a 8,29€/hora 
treballada, i una jornada laboral de 30h/setmanals. 
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c) Declarar deserta una plaça d’informador turístic per a les oficines de turisme, 
d’acord amb l’edicte publicat en data 17 de març del 2021. 
 
5. 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 
 
Maig 2021 
 
Treballador públic interí 
PLC       14:25h 
(50107/17000/110500) 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Abril 2021  
APM         8:51h 
 
Treballadors públics interins 
DLPFJP        6:24h 
KD         6:24h 
(50202/16100/110500) 
 
6. Permís administratiu retribuït  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
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 
del Comú d’Andorra la Vella del 10-12-2002, s’acorda atorgar un permís 
administratiu retribuït al Sr. ADJM, del 21 al 25 de juny del 2021, per assistir 
com a integrant de la plantilla sènior d’inter club d’Escaldes, per participar a la 
Fase Preliminar de la UEFA Champions League 2021-22. 
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7. Modificació d’un acord de la Junta de Govern del 2 de juny del 2021 
 
Vist que s’ha detectat un error de transcripció, s’acorda modificar l’acord de la 
Junta de Govern del 2 de juny del 2021, com segueix: 
 
On hi diu: 
“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.” 
 
Hi ha de dir: 
“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 les 7.05 h a les 14.35 h, d’acord amb la programació del 
servei. Aquesta demanda serà revisable anualment.” 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.00 h. 


