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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 21 de juliol del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 21 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. 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 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda declarar desert el concurs internacional, convocat conjuntament 
pels Comuns d’Andorra la Vella i la Massana, relatiu a la concessió, la 
construcció i l’explotació d’un giny aeri de transport de passatgers per cable 
entre Andorra la Vella i el pic de Carroi (1a fase) i el pic de Carroi i l’Estació de 
Pal (2a fase), vist que no s’hi ha presentat cap concursant. 
 
2. Vista la demanda presentada per part del Sr. Ruben Xaus, s’acorda 
autoritzar-lo, de manera temporal, a implantar un foodtruck a la terrassa del 
local de les benzineres Andorracing. 
 
3. S’acorda autoritzar els usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) a 
estacionar-los als aparca-bicis instalꞏlats a la parròquia. Alhora, s’acorda 
habilitar als aparcaments comunals una zona per poder estacionar les motos, 
les bicicletes i els VMP. A tal efecte, s’acorda també iniciar els tràmits 
corresponents per a adaptar la normativa comunal vigent a aquesta nova 
disposició. 
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S’informa: 
 
La cònsol major informa que el Sr. Joaquim Miró Bernadó li ha manifestat la 
voluntat de recuperar la possessió de la casa de la seva propietat, coneguda 
com a casa Quim de Dolsa de Santa Coloma, arrendada al Comú des de l’1 
d’agost del 1991, immoble que el Comú ha destinat des d’aleshores a Casa 
Pairal. Informa també que l’arrendador ha manifestat la seva disposició en el 
sentit que la rescissió efectiva de l’arrendament no intervingui fins al moment 
en què el Comú d’Andorra la Vella hagi trobat un local alternatiu on ubicar-hi 
aquest servei. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
A) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
S’acorda adquirir, pel procediment de contractació directa, vist que és l’única 
empresa que ofereix aquests productes, un conjunt d’instruments de música 
per a l’Institut de Música a l’empresa Rapsodia, SLU-Marrugat, per un import de 
43.062,20€, IGI no inclòs (60201/33401/608500), i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 
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Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5118874 27919/2021 
Associació de tècnics en cures 
auxiliars d’infermeria (TCAI) 

Favorable 

5118699 27872/2021 Andorra Functional Fitness AFF Favorable 

5118853 27913/2021 
Associació Club de Futbol 
Esperança d’Andorra 

Favorable 

5118920 27938/2021 
Associació Andorrana de 
taekwondo ITF Pirineus 

Favorable 

 
2. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de modificació al Registre Comunal 
d’Associacions de les juntes directives de les entitats següents: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5118902 27929/2021 
Fundació Privada Tutelar del 
Principat d’Andorra 

Favorable 

5118959 27953/2021 
Associació d’Afectats d’Autisme 
d’Andorra 

Favorable 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
GENT GRAN 
 
GENT GRAN ACTIVA  
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar l’acord de colꞏlaboració amb el Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària relatiu a la cessió d’una parcelꞏla dels horts de la Margineda. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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A) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre el Lycée Comte de 
Foix, el Club Natació Serradells, el Club Natació Sincronitzada Serradells i el 
Comú d’Andorra la Vella relatiu a la utilització de la piscina de l’escola, del 20 
de setembre al 22 de desembre de 2021, per un import de 3.500€, IGI inclòs 
(80101/34100/227900). 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre el Colꞏlegi Anna Maria 
Janer, el Club Natació Serradells i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a la 
utilització de la piscina de l’escola, del 20 de setembre al 22 de desembre de 
2021, per un import de 3.050,00€, IGI inclòs (80101/34100/227900). 
 
 
B) ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa i urgent, la 
reparació de 448 m2 de pista sintètica d’atletisme de l’Estadi Comunal Joan 
Samarra Vila a l’empresa Sportan Sport Services Dos Estrellas, SL, per un 
import de 29.545,60€ (80201/34201/612000). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar a Andorra Telecom una wifi professional per donar 
cobertura de wifi gratuït a la zona de l’antiga caserna de Bombers, per un 
import de 522,50€ de quota de connexió i 377,25€/mes, IGI inclòs 
(40201/92001/227400). 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit internacional per adjudicar la 
concessió de la instalꞏlació, l’organització, la gestió i l’explotació del mercat 
artesanal de la Fira d’Andorra la Vella 2021. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
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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: 
 

- Altes i baixes de comerç 
- Altes de propietat. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de fraccionament que s’adjunta a l’acta. 
 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de comerç que s’adjunten a l’acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins   
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la cap d’Àrea de Medi Ambient 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: 
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a) La renúncia del Sr. FMD com a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar 
de suport del Servei de Medi Ambient durant l’estiu 2021. 

 
b) La contractació del Sr. MGM com a treballador públic interí, en la plaça 
d’auxiliar de suport del Servei de Medi Ambient, durant l’estiu 2021, del 2 al 27 
d’agost del 2021, amb un salari horari en base a 6,97€/h treballada, i una 
jornada laboral setmanal de 37,5h (50107/17000/130000). 
 
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, el Sr. GPP com a 
treballador públic interí, en la plaça de conserge per al servei d’instalꞏlacions i 
equipaments de lleure, a comptar del 31 de juliol del 2021 i fins a la 
reincorporació dels 2 funcionaris que tenen assignada la plaça, i amb un salari 
mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 2 (80301/34202/110000). 
 
2. Modificació de la contractació d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda la modificació de 
les dates de la contractació de la Sra. MAM, en la plaça d’auxiliar de piscina, 
com es detalla a continuació: del 17 d’agost al 7 de setembre del 2021, a raó 
de 95h per tot el període de contractació, amb un preu de 6,97€/hora 
treballada. 
 
3. Ampliació horària d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’ampliació horària 
de la Sra. RSO, treballadora pública interina, en la plaça de monitora esportiva, 
per a les activitats de l’estiu 2021, del 8 al 14 de juliol del 2021, per tal de 
substituir la baixa mèdica presentada per la Sra. DRFA, monitora esportiva 
d’estiu (80101/34000/130000). 
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4. Adscripcions per motius mèdics 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 81 i 
82 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, l’article 84 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i l’article 19 de la Llei 
34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, s’acorda 
l’adscripció per motius mèdics de: 
 
a) La Sra. VEC en la plaça de gestor de tràmits, tributs i deutors i amb un salari 
corresponent al 84,70% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 6. 
 
b) La Sra. BBM en la plaça de recepcionista d’espais de lleure i amb un salari 
corresponent al 102,09% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 3. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5114384, a nom de la societat la Comella 
Parc, SA, relativa a la demanda de segregació i posterior agregació d’una 
franja de terreny entre dues parcelꞏles situades a la carretera de la Comella, 
urbanització la Comella Parc. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5117393, a nom de la Sra. Vasilisa Galkina, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de la planta baixa i primera de 
l’edifici situat al carrer de la Vall, número 14, per a destinar-les a local de 
restauració. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
direcció de les obres corresponents a la creació d’un parc a la zona de la Prada 
de Moles al Despatx Esther Pascal Arquitectura, per un import total de 16.732€, 
IGI inclòs (50101/15500/607100), dels quals 10.032€ per a la redacció del 
projecte i 6.700€ per a la direcció d’obra. 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i la 
colꞏlocació de xapes d’acer corten per realitzar el tancament del berenador 
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situat a l’entrada de la vall d’Enclar a l’empresa Serralleria Pardo, per un import 
d’11.369,90€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 
 
6. S’acorda la proposta de Conveni amb la Sra. Àgueda Riba Garcia relatiu a la 
cessió anticipada i a la cessió temporal d’ús de terrenys situats a l’avinguda 
d’Enclar núm. 93, de Santa Coloma. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden 2 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les demandes 
dels departaments i detallades en la taula següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 

Servei d'Aigües/ 
Serveis 

telefònics 

50202/16100/ 
222000 

Noves línies 
telèfon ETAP 

4.300€     

      -4.300€ 
Servei d'Aigües/ 
Estudis i treballs 

tècnics 

50202/16100/ 
227400 

C.E.Serradells/ 
Serveis 

telefònics 

80301/34202/ 
222000 

Increment 
consum 

telefònic canvi 
tarifa 

3.000€     

      -3.000€ 
C.E.Serradells/ 
Xarxa de calor 

80301/34202/ 
221015 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.45 h. 


