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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 23 de juny del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 23 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. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vist l’acord adoptat per la Reunió de Cònsols, en la sessió celebrada el dia 1 de 
juny del 2021, en relació amb la regularització de la transferència del Govern 
als Comuns corresponent a l’exercici 2017, s’acorda iniciar el procediment 
administratiu conjunt de reclamació i la subsegüent demanda judicial si és el 
cas, entenent que existeix un deute pendent per part del Govern envers els 
Comuns, derivat del sistema de càlcul aplicat en aquella transferència. 
 
 
B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, de nou, la campanya publicitària de televisió Vine i agafa 
aire en diversos mitjans de comunicació d’abast regional, a Espanya i França, 
del 28 de juny a l'11 de juliol (a França s'allargarà a les desconnexions 
territorials fins al 25 de juliol), per un import total de 75.127,90€, desglossat 
com segueix, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent: 
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- O2 Pub – Midimedia (Groupe Dépéche) (France 3 Sud Occitània Midi 
Pyrénées – Languedoc Roussillon), per un import de 30.919,90€ 
(10103/92200/226000) 

- Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (TVC), per un import 
de 30.458€ (10103/92200/226000) 

- Forta-Newix Media (Aragón TV, Tele Madrid i À Punt-Televisió 
autonòmica Comunitat Valenciana), per un import de 13.750€ 
(90101/43200/226822) 

 
L'acció es duu a terme per oferir un nou impuls al teixit comercial i empresarial 
de la parròquia i contribuir a la reactivació econòmica després de la pandèmia 
sanitària de la COVID-19. La campanya pretén ser una mesura de reactivació 
econòmica per als negocis d’Andorra la Vella i un complement a la campanya 
genèrica iniciada per Andorra Turisme. 
 
 
Segon. 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  
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Alta al cens electoral. 

 
2. S’acorda donar d’alta d’ofici les unitats immobiliàries no inscrites al Comú 
d’Andorra la Vella adquirides l’any 2020 segons les relacions trameses pels 
notaris. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS  
 
Acords:  
 
1. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de la Circulació. 
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2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifica l’inici del període 
voluntari de diversos tributs i preus públics. 
 
3. 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. Renúncies, contractacions i modificacions de treballadors públics 
interins. 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Vist l’informe del Departament d’Esports, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. RFM com a treballadora pública interina, en la plaça 
de monitora esportiva responsable de sala de les activitats esportives de l’estiu 
2021. 

 
b) La contractació de la Sra. GCA com a treballadora pública interina, en la 
plaça de monitora esportiva responsable de sala per a les activitats esportives 
de l’estiu 2021, del 2 d’agost al 7 de setembre del 2021, a raó de 
40h/setmanals, amb un preu de 9,22€/hora treballada. 

 
c) La contractació del Sr. AGÀ com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor esportiu de matí, per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 2 al 
20 d’agost del 2021, a raó de 29h/setmanals, amb un preu de 8,29€/hora 
treballada. 

 
d) La modificació de les dates de la contractació del Sr. GGI en la plaça 
d’auxiliar de l’aquapark, com es detalla a continuació: del 5 al 7 de juliol, del 15 
al 17 de juliol, del 20 al 22 de juliol i del 29 al 31 de juliol del 2021, a raó de 
112h per tot el període de contractació, amb un preu de 6,97€/hora treballada.  

 
e) La modificació de les dates de la contractació de la Sra. RMRA en la plaça 
d’auxiliar de l’aquapark, com es detalla a continuació: del 8 al 10 de juliol, del 
13 al 15 de juliol, del 22 al 24 de juliol i del 27 al 29 de juliol del 2021, a raó de 
112h per tot el període de contractació, amb un preu de 6,97€/hora treballada. 

 
f) La modificació de les dates de la contractació de la Sra. PJA en la plaça 
d’auxiliar de l’aquapark, com es detalla a continuació: del 3 al 5 d’agost, del 7 al 
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8 d’agost, del 10 al 14 d’agost i del 17 al 21 d’agost del 2021, a raó de 136h per 
tot el període de contractació, amb un preu de 6,97€/hora treballada. 
 
g) La modificació de les dates de la contractació del Sr. NDV en la plaça 
d’auxiliar de l’aquapark, com es detalla a continuació: el 3 d’agost, del 5 al 8 
d’agost, del 10 al 12 d’agost, el 17 d’agost, del 20 al 21 d’agost, del 24 al 27 
d’agost i del 31 d’agost al 3 de setembre del 2021, a raó de 144h per tot el 
període de contractació, amb un preu de 6,97€/hora treballada. 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. MFM com a treballadora pública interina, en la plaça 
d’informadora de carrer. 

 
b) La contractació del Sr. ANL com a treballador públic interí, en la plaça 
d’informador de carrer del 5 al 31 juliol del 2021, amb un preu de 6,97€/hora 
treballada, a raó de 25h/setmanals. 
 
2. Contractacions de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP CASES PAIRALS I CALONES  
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.d i 
111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda contractar 
i nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. CCD com a treballador públic interí, 
en la plaça de suport per a l’equip de Cases Pairals i Calones, a comptar del 7 
de juny del 2021, amb un salari de 6,97€ per hora treballada i a raó de 
20h/setmanals (70102/23102/130000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, 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 contractar 
i nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. ISM com a treballadora pública 
interina, en la plaça de monitora de l’equip de Cases Pairals i Calones, a 
comptar de l’1 de juliol del 2021 i fins a la reincorporació de la Sra. CGO, titular 
de la plaça, amb un salari mensual en base al 80% de la banda salarial, del 
grup funcional C, nivell 4 (70102/23102/110000). 
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SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, 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 contractar i 
nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. CMN com a treballadora pública 
interina, en la plaça de tècnica especialista de les escoles bressol, a comptar 
del 19 de juliol del 2021 i fins a la reincorporació de la Sra. VVM, titular de la 
plaça, amb un salari mensual en base al 80% de la banda salarial, del grup 
funcional C, nivell 5. (70203/32102/110000). 
 
3. 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 una permís 
administratiu retribuït, a demanda de la Federació Andorrana de Muntanyisme, 
al Sr. FDC del 8 a l’11 de juliol del 2021, per assistir als Campionats del Món de 
Muntanyisme com a membre de l’Equip Nacional de Curses de Muntanya, que 
es durà a terme a la Vall de Boí. 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
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 una permís 
administratiu retribuït, a demanda de la Federació Andorrana de Muntanyisme, 
al Sr. MDD del 8 a l’11 de juliol del 2021, per assistir als Campionats del Món 
de Muntanyisme com a membre de l’Equip Nacional de Curses de Muntanya, 
que es durà a terme a la Vall de Boí. 
 
4. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Maig 2021 
 
Treballadors públics interins 
BFP      05:36h 
GMU      05:36h 
PM      05:36h 
PVP      05:36h 
RTI      05:36h 
(60201/33401/130500) 
 
 
Tercer. CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs de 
substitució i modernització dels ascensors tríplex de l’aparcament Centre Ciutat 
a l’empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció, SAU-SIMCO, per un import 
de 394.589,67€, IGI inclòs (50501/1330101/603000). Aquesta proposta s’haurà 
de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Quart.  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 5116460, a nom del Sr. Marc 
Rubí Prat, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la 
parcelꞏla de terreny situada a l’avinguda de Salou, número 9-10. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5117654, a nom de la Sra. 
Matilde Llorens Millat, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la 
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parcelꞏla de terreny situada a l’avinguda Santa Coloma, coneguda per “La 
Prada de Casa Romà”. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la solꞏlicitud número 5118342, a nom de la societat 
Ramanazov Invest, SL, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres 
de construcció de l’edifici situat a la Baixada del Molí, número 28. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda la proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV), en relació 
amb la unitat d’actuació PP-NC-07 Borda Bastida. Aquesta proposta s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
6. S’acorda la proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV), en relació 
amb un canvi de qualificació urbanística al carrer del Currubell. 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 que s’adjunten a l’acta. 
 
3. S’acorda fer pública la relació de vehicles (bicicletes) dipositats a les 
dependències comunals, que es troben en estat d’abandonament, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
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 60 lluminàries per als carrers 
de l’Aern i del Castanyer, a l’empresa Electricitat J. Filloy, SL, per un import de 
14.107,50€, IGI inclòs (50203/16500/607400). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la 
partida 70601/23100/226575 (Social/Projectes per a la infància) per un import 
de 5.000€ de la partida 70105/23104/226576 (Gent Gran Activa/Consell de la 
gent gran), per poder fer front a la despesa de les activitats previstes en el marc 
del Consell d’Infants 2020-2021. 
 
2. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida 
50103/17203/617000 (Patrimoni Natural/Béns destinats l’ús general) per un 
import de 60.000€, per poder licitar els treballs d’estabilització i reposició d’un 
tram del rec del Solà, afectat per un trencament del mur de contenció, que es 
finança amb la baixa dels imports de diferents partides, segons taula adjunta. 
Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
PARTIDES A DISMINUIR:  

Medi Ambient/Neteja i sanejament 50107/17000/227000 -25.000,00€ 

Servei d’Aigües/Dipòsits, pous i 
captacions 

50202/16100/617210 -15.000,00€ 

Aparcaments horitzontals amb 
barrera/Aparc. Fener 1/Lloguer de 
terrenys i béns naturals 

50503/1330202/200000 -20.000,00€ 

 

 
3. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida 
60201/33401/608500 (Institut de Música/Instruments musicals) per un import de 
45.000€, per poder adquirir un conjunt d’instruments musicals, que es finança 
amb la baixa pel mateix import de la partida 60101/33400/226810 
(Cultura/Contractació de concerts). Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar a Andorra Telecom una línia bàsica de telefonia i internet 
per al Servei del Centre de Congressos, per un import de 30€/mes, IGI inclòs 
(90301/43202/222000).  
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar una Addenda al Contracte amb la societat Pirinenca de 
Serveis, SA relatiu a la concessió del servei públic comunal de recollida de 
diferents residus al Principat d’Andorra. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre 
a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió tècnica de Social del passat 17 de juny, s’acorden 
les propostes següents: 
 
 
 



AJdG núm. 21/24 
23/06/2021 

 

 10 

Prestacions econòmiques socials (PES): 
 

- Expedient 18*2020: una PES per cobrir el cost íntegre del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances escolars de 
primavera 2021, per a dos menors. 

- Expedient 18*2021: una PES per cobrir el cost de l’activitat del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances escolars de 
primavera 2021, per a un menor. El Ministeri d’Afers Social, Joventut 
i Igualtat cobreix el cost del menjador. 

- Expedient 02*2016: una PES per cobrir el cost íntegre del menjador 
del Casal Calones, per un període de 7 mesos (juny a desembre 
2021) 

- Expedient 71*2014: una PES per cobrir el cost íntegre del menjador 
del Casal Calones, per un període de 7 mesos (juny a desembre 
2021) 

- Expedient 14*2008: una PES per cobrir el cost íntegre del menjador 
del Casal Calones, per un període de 7 mesos (juny a desembre 
2021) 

- Expedient 40*2017: una PES per cobrir el cost íntegre del menjador 
del Casal Calones, per un període de 7 mesos (juny a desembre 
2021) 

- Expedient 01*2010: una PES per cobrir el cost íntegre del menjador 
del Casal Calones, per un període de 7 mesos (juny a desembre 
2021) 

- Expedient 19*2021: una PES per cobrir el cost íntegre del Campus 
de futbol a Amposta, organitzat per la Unió Esportiva de Santa 
Coloma, per a un menor. 

- Expedient 19*2021: una PES per cobrir el cost de Foc i Lloc i 
Serveis, corresponent a l’any 2021 i fins a l’any 2022, segons 
resolució de la CONAVA. 

- Expedient 05*2007: una PES per cobrir un deute en concepte de Foc 
i Lloc i Serveis, corresponent a l’any 2020. 

- Expedient 05*2007: una PES per cobrir el cost de Foc i Lloc i 
Serveis, corresponent a l’any 2021 i amb caràcter definitiu, segons 
resolució de la CONAVA. 

- Expedient 20*2021: una PES per cobrir el cost de Foc i Lloc i Serveis 
2021 i amb caràcter definitiu, segons resolució de la CASS. 

- Expedient 21*2021: una PES per cobrir un deute en concepte de Foc 
i Lloc i Serveis, corresponent a l’any 2020. 

- Expedient 21*2021: una PES per cobrir el cost de Foc i Lloc i 
Serveis, corresponent a l’any 2021 i fins a l’any 2029, segons 
resolució de la CONAVA. 
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- Expedient 22*2021: una PES per cobrir el 50% del cost de l’Escola 
Bressol de Santa Coloma, durant el mes de juny. El Ministeri d’Afers 
Social, Joventut i Igualtat cobreix el 50% restant. 

 
 
Novè.  CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre el Colꞏlegi Sant 
Ermengol i el Comú d’Andorra la Vella per a la utilització de la piscina del 
colꞏlegi Sant Ermengol, per al període de vacances escolars d’estiu, del 5 al 30 
de juliol de 2021, contractant l’empresa Puntualnet per realitzar la neteja de la 
piscina per un import de 1.952,15€, IGI no inclòs (80101/34100/226890). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Treball 
Temporal per oferir el servei de professors de les classes dirigides de fitness 
del Centre Esportiu dels Serradells, des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 
2021, per un import d’11.517,62€, IGI no inclòs (80101/34000/227900). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa La Hispano 
Andorrana per oferir el servei de transport de les Escoles Esportives d’Estiu 
2021, per un import d’10.269,27€, IGI no inclòs (80101/34100/226890). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 11.45 h. 


