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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 30 de juny del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 30 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva i de l’Hble. Sr. 
Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda resoldre els recursos de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
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  
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
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- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes i una baixa de propietat 
- Autorització d’una terrassa de bar. 

 
 
S’informa: 
 
1. D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
2. De les modificacions d’ofici de propietat 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 la circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa GESTINFO, SLU, per un import 
de 2.500€, IGI inclòs, corresponent a l’ampliació de recursos per al projecte 
d’elaboració del catàleg de processos del Comú d’Andorra la Vella, empresa 
contractada per acord de la Junta de Govern del 16 de desembre del 2020 
(40201/92001/640200). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 20 ordinadors amb pantalla 
a l’empresa Andorsoft, SA, per un import de 13.376,00€, IGI inclòs 
(40201/92001/606000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins   
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DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.d, 110 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. AJC com a 
treballadora pública interina, en la plaça de tècnica de suport de promoció 
turística, a comptar del 5 de juliol del 2021 i fins al 15 de gener del 2022, amb 
un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 6, a raó d’una 
jornada laboral de 37,5h/setmanals (70102/23102/130000).  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
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, la Sra. MSA com a 
treballadora pública interina, en la plaça de tècnica administrativa de l’Àrea 
d’Instalꞏlacions i Equipaments Esportius i de Lleure, a comptar de l’1 de juliol 
del 2021 i fins a la reincorporació de la funcionària que té assignada la plaça, i 
amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 6 
(80301/34202/110000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. TBM com a treballadora pública interina, cobrint una 
baixa per atur de malaltia d’una funcionària, en la plaça de monitora d’espais de 
lleure, essent el seu últim dia laboral el proper 2 de juliol del 2021. 
 
b) Contractar i nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. HGM com a 
treballadora pública interina, en la plaça de monitora d’espais de lleure, a 
comptar del 8 de juliol del 2021 i fins a la reincorporació de la funcionària que té 
assignada la plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional 
C, nivell 5 a raó d’una jornada setmanal de 37,5h (70501/32401/110000).  
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Vist l’informe del Departament de Social, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. HFJ 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 de la Sra. CBA com a treballadora pública interina, en la 
plaça de monitora 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 
(70501/32401/110000).  
 
Vist l’informe del Departament de Social, s’acorda: 
 
a) La modificació de la data d’inici acordada per al 5 de juliol del 2021, en 
relació a la contractació de la Sra. FSA com a treballadora pública interina, en 
la plaça de monitora d’espais de lleure per a les activitats de l’estiu 2021, del 12 
de juliol al 7 de setembre del 2021, amb un salari horari en base a 8,29€/h 
treballada, i una jornada laboral setmanal de 37,5h. 

 
b) La contractació de la Sra. RNSM com a treballadora pública interina, en la 
plaça de monitor d’espais de lleure per a les activitats de l’estiu 2021, del 5 al 9 
de juliol del 2021, amb un salari horari en base a 8,29€/h treballada, i una 
jornada laboral setmanal de 37,5h (70501/32401/110000).  
 
2. 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 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Maig 2021  
APM       26:22h 
RMD       11:36h 
 
Treballadors públics interins 
DLPFJP      13:22h 
KD         7:22h 
(50202/16100/110500) 
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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 5117669, a nom del Sr. Lluis Viu Rebés, 
relativa a la demanda de segregació d’una parcelꞏla de terreny situada entre els 
carrers les Canals, número 45-47 i el carrer Parc Guillemó, número 5-7.  

2. S’acorda la solꞏlicitud número 5117688, a nom del Sr. Ricard Rodríguez 
Moreso, relativa a la demanda de colꞏlocació de finestres a la coberta de 
l’edifici Lux situat al carrer de l’Aigüeta, número 16, àtic 2. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5117784, a nom dels Srs. Carles i Julià Tomàs 
Aché, relativa a la demanda de consolidació de l’edifici situat a l’av. d’Enclar, 
número 122. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5118025, a nom de la Sra. Neus Rebés 
d’Areny-Plandolit, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les 
obres de reforma del local situat al carrer Prat de la Creu, número 24-26. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5118136, a nom de la societat Investhotel, 
SAU, relativa a la demanda de canvi de règim de lloguer a venda dels 
habitatges de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 68-70 i carrer Prat de 
la Creu, número 6-7. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud de Circulació que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda prohibir l’accés des de la plaça de la Consòrcia per l’Antic Carrer 
Major fins a l’encreuament amb el carrer Anna Maria Janer. 
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Quart.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el muntatge i desmuntatge 
d’un escenari cobert, per a la celebració dels concerts de Festa Major 
d’Andorra la Vella 2021, a l’empresa MG Produccions, per un import de 
11.675€, IGI no inclòs (60101/33000/227900). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, 14 concerts per 
al cicle musical Ritmes, Capital musical i Ritmes menuts, per un import total de 
40.800,14€ (90101/43200/226820), desglossat com segueix, i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent: 
 

Adjudicataris 
Import en € 
IGI inclòs 

Espectacles i dates 

Andorra Animació 1.988,50 “Pep López” - 2 d’agost 

9’s Events 3.848,88 “The Bazaga’s” - 3 d’agost 

Andorra Animació 3.321,00 “Operació Disco” - 5 d’agost 

Andorra Animació 4.130,75 “Pastoret Rock Kids” - 9 d’agost 
Andorra Animació 3.925,75 “El lado oscuro” - 12 d’agost 
Andorra Animació 1.322,25 “Coloraines Band” - 16 d’agost 
9’s Events 3.782,25 “The Rythm Treasures” - 19 d’agost 
Andorra Animació 1.486,25 “Rikus”- 23 d’agost 
Andorra Animació 2.531,75 “Havàname” - 24 d’agost 
9’s Events 4.679,13 “I want u back” - 26 d’agost 
Andorra Animació 3.146,75 “Pentina el gat” - 30 d’agost 
Andorra Animació 2.347,25 “Malparits” - 31 d’agost 
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La Gresca 3.008,38 “Mon petit món” - 10 d’agost 
Gatzara Espectacles 1.281,25 “Havaneres” - 17 d’agost 

 
2. Vista la demanda presentada per part de la Penya Motorista l’Esquirol amb 
motiu de l’organització de la marxa motociclista Rider 468 Andorra, que se 
celebrarà el proper dia 17 de juliol, s’acorda colꞏlaborar amb les aportacions i 
accions següents: 
 

- Atorgament d’una subvenció de 5.000€ (90101/43300/482900), les 
condicions de la qual seran regulades per Conveni de colꞏlaboració. 

- Cessió de l’aparcament Centre Ciutat Busos del 16 al 18 de juliol del 
2021. 

- Cessió de l’arc inflable amb la marca de la parròquia. 
- Cessió d’un punt de llum i d’un punt d’aigua. 
- Cessió de 60 tanques del Servei de Circulació Comunal. 
- Colꞏlaboració del Servei de Circulació amb un agent el dia 17 de juliol, a 

partir de les 7 hores, per a la sortida. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir el vestuari per a l’Àrea 
d’Higiene a les empreses següents: 
 

- Mapesa, SL: 
o Dessuadores estiu, per un import de 3.593,08€, IGI inclòs 

(50301/16300/221400). 
o Samarretes estiu, per un import de 4.435,30€, IGI inclòs 

(50301/16300/221400). 
 

- DIPSA, SL: Pantalons estiu, per un import de 7.990,00€, IGI inclòs 
(50301/16300/221400). 
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Sisè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la normativa interna de les activitats de vacances escolars del 
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella per a l’estiu 2021. 
 
2. S’acorda contractar el servei de restauració de les activitats esportives 
d’estiu 2021 per un import total de 40.488,66€, IGI no inclòs 
(80101/34100/226890), desglossat com segueix: 
 

Adjudicataris 
Import € 

IGI no inclòs  
Restaurant l’Aigüeta 7.121,75 
Restaurant Còmic 6.004,61 
Restaurant Estela 3.211,77 
Restaurant L’Orri  5.446,04 
Restaurant Buda 1.396,42 
Restaurant Tam Tam 5.585,68 
APA - Escola Andorrana 11.722,39 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 15.50 h. 


