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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 14 de juliol del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 14 de juliol 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. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del director de l'Escola Andorrana 
d'Andorra la Vella, s’acorda autoritzar-los a fer ús del parc infantil de l'av. 
d'Enclar, de dilluns a divendres, de les 13.30 h a les 14.30 h, i del parc de la 
Serradora, de dilluns a divendres, de les 10.30 h a les 11.30 h i de les 12.30 h a 
les 14.30 h, durant els dies lectius del curs escolar 2021/2022.  
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
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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: 
 

- Altes, baixes, modificacions i altres solꞏlicituds de comerç 
- Altes de propietat. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionaments 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 RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Declarar desert un procés selectiu d’ingrés 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda declarar desert el 
procés selectiu extern d’ingrés en primera convocatòria, del 9 de juny del 2021, 
publicat al BOPA núm. 68, del 16 de juny del 2021, per tal de proveir una plaça 
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de professor de flauta per a l’Institut de Música, adscrita al Departament de 
Cultura. 
 
2. Contractació de treballadors públics interins   
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c, 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. RNSM com a 
treballadora pública interina, en la plaça de monitor d’espais de lleure per a les 
activitats de l’estiu 2021, del 19 al 30 de juliol del 2021, amb un salari horari en 
base a 8,29€/h treballada, i una jornada laboral setmanal de 37,5h 
(70503/32402/130000).  
 
b) 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. CMMC com a 
treballadora pública interina, en la plaça de monitora responsable de colònies 
per als dos torns de colònies previstos, (1r torn: del 26 de juliol al 6 d’agost; 2n 
torn: del 16 al 27 d’agost) i amb un salari de 1.590,48€ cada torn. També es 
preveu la necessitat que els dies 19 i 23 de juliol realitzi 7,5 hores diàries per a 
la preparació de les colònies, amb un salari preu hora de 9,22€/h treballada 
(70501/32401/130000). 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 109.c, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda: 
 
a) La modificació de la data d’inici acordada pel 5 de juliol del 2021, de la 
contractació del Sr. DMG com a treballador públic interí, en la plaça de monitor 
responsable de grup per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 12 al 30 
de juliol del 2021, amb un salari horari en base a 9,22€/h treballada, i una 
jornada laboral setmanal de 40h. 

 
b) La contractació del Sr. MRD com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor responsable de grup per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 5 
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al 9 de juliol del 2021, amb un salari horari en base a 9,22€/h treballada, i una 
jornada laboral setmanal de 40h (80101/34000/130000).  
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la cap de Servei de Joventut i Participació Ciutadana, s’acorda: 
 
a) La renúncia del Sr. MCM com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor de suport de joventut per a les activitats de l’estiu 2021. 

 
b) La contractació de la Sra. CBM com a treballadora pública interina, en la 
plaça de monitora de suport de joventut per a les activitats de l’estiu 2021, del 
26 de juliol al 13 d’agost del 2021, amb un salari horari en base a 8,29€/h 
treballada, i una jornada laboral setmanal de 37,5h (70401/23105/130000).  
 
3. Modificació d’un acord de la Junta de Govern del 30 de juny del 2021 
 
Vist que s’ha detectat un error de transcripció, s’acorda modificar l’acord de la 
Junta de Govern del 30 de juny del 2021, com segueix: 
 
On hi diu: 
“1. Contractació de treballadors públics interins   
 
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. SMA 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).”  
 
Hi ha de dir: 
“1. Contractació de treballadors públics interins   
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
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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 5 
(80301/34202/110000).”  
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5115583, a nom de les Sres. Mercè Sansa 
Reñe, Ana Bosch Sansa i Gema Sansa Matamoros, relativa a la demanda de 
construcció de dos edificis d’habitatges, situat a l’Avinguda de Salou, número 9-
10. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
CASA COMUNA 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir al pagament de la factura corresponent als treballs de 
direcció d’obra de la reforma i adequació de la planta baixa de Casa Comuna a 
l’empresa Wow Comunicació, per un import de 7.270€, IGI inclòs 
(50209/93302/612000). 
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Cinquè. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar les actuacions següents en el marc de la Festa Major 
d’Andorra la Vella a: 
 

- Músics de Catalunya, SCCL, per un import de 15.900€ 
(60101/33801/226610), actuació de la Principal de la Bisbal. 

- Actura 12, SL, per un import de 2.100€ (60101/33801/226610), actuació 
de la Cia Guga & Silvia. 

- Ramiro Vergaz Criado, per un import de 2.000€ (60101/33801/226610), 
actuació de la Cia. Ramiro Vergaz. 

- Meritxell Rabassa Bardina, per un import de 1.500€ 
(60101/33801/226610), actuació del la Cia. Riguel. 

- Andorra Animació, per un import de 1.980€, IGI no inclòs 
(60101/33801/226610), actuació Cobla de la ciutat de Solsona. 

 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de sonorització i 
ilꞏluminació dels concerts de Festa Major a l’empresa Andorra Animació, per un 
import de 14.700€, IGI no inclòs (60101/33801/226610). 
 
3. S’acorda contractar el grup Love of Lesbian a l’empresa Andorra Animació, 
per un import de 88.495€, IGI no inclòs (60101/33801/226610), en el marc de la 
Festa Major d’Andorra la Vella, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.30 h. 


