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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 28 de juliol del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 28 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 
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, i de 
l’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda l’Addenda al Conveni entre el Consell General, el Govern i el Comú 
d’Andorra la Vella, signat el 17 de febrer del 2010, relatiu a la reordenació 
urbanística dels entorns de la Casa de la Vall, per contractar i executar la 
millora de l’enllumenat del pas propietat del Consell General entre el carrer de 
la Vall i la passarelꞏla Rosa Ferrer. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de la Comissió de gestió de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror, s’acorda cedir-los gratuïtament el local de la planta -2, 
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ubicat a l’aparcament del Centre Històric de l’Edifici Administratiu Comunal del 
Prat de la Creu per emmagatzemar-hi divers material. 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, vist que és la 
única empresa que presta aquest servei, els treballs d’enquitranament del nou 
aparcament situat al carrer Prada de Moles a l’empresa Paviments Asfàltics 
Andorrans, SA-PAVAND, per un import de 32.604€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100) i publicar al BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir una vàlvula de regulació de 
cabal per a la xarxa d’aigua potable de la Comella, necessària per realitzar una 
regulació del cabal que arriba a la microturbina instalꞏlada als dipòsits de les 
Escaubelles, a l’empresa Aquambient, per un import d’11.950,00€, IGI no inclòs 
(50202/16100/617211). 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar, per concessió directa, la subvenció al Govern d’Andorra, per 
a l’exercici 2021, per organitzar un programa d’activitats culturals conjuntes 
entre el Govern i els 7 Comuns, per un import de 6.000€ 
(60101/33500/482000), i formalitzar el Conveni corresponent. 
 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda la solꞏlicitud de modificació al Registre Comunal d’Associacions de la 
junta directiva de l’entitat següent: 
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Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5119075 28001/2021 Skal Club d’Andorra Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament de 
microfonia digital per al Centre de Congressos a l’empresa Sonica Audio 
Works, per un import d’11.494,00€, IGI no inclòs (90301/43202/608000). 
 
2. Vista la demanda presentada pel president de la Federació Andorrana 
d'Esquí-FAE, amb motiu de l’homenatge que volen retre als primers Olímpics 
d’Andorra, amb la colꞏlaboració del Ministeri d’Esports, el proper 14 de 
setembre, a partir de les 19 h, s’acorda cedir-los gratuïtament la sala Consòrcia 
del Centre de Congressos així com exonerar-los de les despeses relatives a 
aquest acte. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar les propostes incloses en el memoràndum d’entesa entre el 
Comú d’Andorra la Vella i el Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF, relatiu a 
la participació de la parròquia d’Andorra la Vella a la iniciativa “Parròquies 
Amigues de la Infància” segons l’acord de la Junta de Govern del 2 de 
setembre del 2020, i formalitzar la signatura del protocol d’entesa en una 
propera data a determinar.  
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2. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 23 de juliol, 
s’acorden les propostes de prestacions econòmiques socials (PES) següents: 
 

- Expedient 24*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 
d’Infants El Llamp, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. El 
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

 
- Expedient 25*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. El 
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

 
- Expedient 52*2019: una PES per cobrir el cost de les activitats de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant les vacances d’estiu 2021, per a un 
menor. El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost 
del menjador. 

  
- Expedient 52*2019: una PES per cobrir el cost de les activitats d’Escoles 

Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors. El 
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

  
- Expedient 52*2019: una PES per cobrir el cost de les activitats del 

Campus de Futbol, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. El 
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

  
- Expedient 26*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats d’Escoles 

Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a  un menor. 
El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

 
- Expedient 27*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a un 
menor. El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost 
del menjador. 

 
- Expedient 18*2020: una PES per cobrir la totalitat del cost del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a dos 
menors. 
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- Expedient 26*2021: una PES per cobrir la totalitat del cost del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a dos 
menors. 

 
- Expedient 28*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats d’Escoles 

Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a dos 
menors. El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost 
del menjador. 

 
- Expedient 76*2015: una PES per cobrir el cost de les activitats d’Escoles 

Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a dos 
menors. El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost 
del menjador. 

 
- Expedient 29*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a dos 
menors. El d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

 
- Expedient 30*2021: una PES per cobrir la totalitat d’Escoles Esportives, 

durant el període de vacances d’estiu 2021, per a dos menors. 
 

- Expedient 30*2021: una PES per cobrir la totalitat del Campus de Futbol, 
durant el període de vacances d’estiu 2021, per a un menor. 

 
- Expedient 30*2021: una PES per cobrir la totalitat del Campus 

d’Atletisme, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a un menor. 
 

- Expedient 31*2021: una PES per cobrir la totalitat del Casal d’Infants El 
Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a un menor. 

 
- Expedient 08*2016: una PES per cobrir la totalitat del Casal d’Infants El 

Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a un menor. 
 

- Expedient 08*2016: una PES per cobrir la totalitat de la Ludoteca de 
Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 2021, per a un 
menor. 

 
B) CASAL CALONES  
 
Acord: 
 
S’acorda modificar el Contracte d’arrendament d’habitatges per a la gent gran 
de l’immoble del Casal Calones, incorporant-hi l’Annex 4 (document de 
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compromís signat per la part arrendatària i la persona de referència a qui 
adreçar-se en cas d’urgència). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
A) ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el 
subministrament i el muntatge de diverses instalꞏlacions esportives per a la 
nova zona esportiva situada a Prat Salit, amb motiu dels projectes participatius 
comunals 2021, a les empreses següents, que van subministrar en altres 
ocasions els mateixos elements esportius: 
 

- Estatges, SLU: una pista de futbito de 14 m x 8 m i 3 cistelles de street 
bàsquet, per un import de 23.867,02€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 

 
- Multiserveis Co-Príncep: una pista de futbito de 12 m x 6 m, per un 

import de 15.387,63€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 
 

- Senyalitzacions Stop, SL: un arbre de bàsquet de 5 cistelles, per un 
import de 6.795,64€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 

 
 
B) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Voleibol 
Andorra per contribuir en l’organització dels tres torns de vòlei platja dels 
Campus Esportius d’Estiu 2021, per un import de 3.300,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
2. S’acorda renovar el Conveni de colꞏlaboració amb l’Esquí Club d’Andorra per 
fomentar l’activitat d’esquí des d’una vessant educativa i lúdica per la 
temporada 2021-2022, per un import màxim de 7.000€ (80101/34100/482100). 
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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, baixes i modificacions de comerç. 
- Altes de propietat. 

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord:  
 
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. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA  
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.a, 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. SSE com a 
treballadora pública interina, en la plaça vacant de professora de flauta de 
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l’Institut de Música, a temps complet a comptar de l’1 de setembre del 2021 i 
mentre es desenvolupa el procediment de provisió, amb un salari en base al 
80% de la banda salarial, del grup funcional C nivell 6, contractació i data d’inici 
supeditades a la renovació del permís de treball fronterer 
(60201/33401/110000). 
 
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.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, el Sr. SCN com a 
treballador públic interí, en la plaça de conserge, del 29 de juliol del 2021 al 28 
de juliol del 2023, i amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup 
funcional C, nivell 2 (80301/34202/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe del Departament de Social, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. QGL 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. HRCD com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor d’espais de lleure per a les activitats de l’estiu 2021, del 2 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).  
 
2. Modificació de la contractació actual i nova contractació d’una 
treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe del cap d’Àrea d’Activitats i Programes Esportius 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 renúncia de la Sra. OMA com a treballadora pública interina, en la plaça 
d’auxiliar de recepció, de l’1 al 31 d’agost del 2021. 
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b) La modificació de les dates de la contractació de la Sra. MTJ, en la plaça 
d’auxiliar de piscina, com es detalla a continuació: del 5 al 16 de juliol i del 27 al 
30 de juliol del 2021, a raó de 5h/dia, amb un preu de 6,97€/hora treballada.  
Igualment, s’acorda la seva contractació, com a auxiliar de recepció, per tal de 
cobrir una part de la renúncia de la Sra. OMA, del 3 al 14 d’agost del 2021, a 
raó de 6h/dia, amb un preu de 6,97€/h treballada (80101/34000/130000.  
 
3. Prolongació de la contractació d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT 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 prolongar la contractació de la Sra. HJP com a treballadora pública 
interina, en la plaça d’informadora turística, de l’1 d’octubre del 2021 al 30 de 
setembre del 2022, amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup 
funcional C, nivell 5, i una jornada laboral setmanal segons planificació 
(90101/43200/130000). 
 
4. Reducció d’una jornada laboral 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 72.2 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i vist l’informe favorable 
dels comandaments, s’acorda la reducció horària del Sr. TFP, professor de 
l’Aula de Teatre i Dansa, adscrit al Departament de Cultura, a comptar de l’1 de 
setembre del 2021, passant d’una jornada laboral del 74,66% a una jornada del 
50% (18 hores 45 minuts a la setmana).  
 
5. Aplicació d’una prima temporal 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 20 del 
Reglament de sistemes de compensació, s’acorda aplicar, temporalment, una 
prima d’un import de 113€ per dia festiu treballat, a raó de 7 hores, als operaris 
del Servei de Medi Ambient, a comptar de l’1 d’agost i fins al 12 de setembre 
del 2021. S’acorda encarregar un estudi de reorganització horària d’aquest 
servei. 
 
 



AJdG núm. 21/29 
28/07/2021 

 

 10 

6. Curs de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el Pla de 
Formació aprovat per la Junta de Govern del 14 de novembre del 2020, 
s’acorda autoritzar l’assistència del personal assignat a la formació “Reciclatge 
manipulació d’aliments i alꞏlèrgies i intoleràncies alimentàries” impartida per 
Ecotècnic, de manera presencial, per un import de 1.600€ 
(30101/92002/163000). 
 
7. Formalitzar el Contracte de resolució de mutu acord del Contracte 
d’una central de detecció d’incendi i sistema d’alarma d’intrusió 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda formalitzar el 
Contracte de resolució, de mutu acord, del Contracte del servei de 
manteniment i connexió de la central de detecció d’incendi i sistema d’alarma 
d’intrusió al centre de treball de la Central amb l’empresa Vallsegur Correu 
Expres, SA. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 9 de juny del 2021 relatiu 
a l’adjudicació del concurs, convocat en nom de tots els Comuns, per a la 
direcció facultativa dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos del 
Principat d’Andorra a l’empresa Silvagrina, que queda redactat com segueix: 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del Comú d’Ordino del 31 de maig del 2021 
relatiu a l’adjudicació del concurs, convocat en nom de tots els Comuns, per a 
la direcció facultativa dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos del 
Principat d’Andorra a l’empresa Silvagrina, per uns imports de 14.630€, IGI 
inclòs, per a la preparació del plec de bases, i de 2.194,50€, IGI inclòs, per a la 
redacció del plec de bases i el posterior informe d'adjudicació, així com la 
direcció facultativa dels treballs amb un percentatge del 15% sobre el cost 
dels treballs silvícoles licitats i realitzats, s’acorda formalitzar el Contracte 
corresponent al Comú d’Andorra la Vella, per un import total de 2.403,50€, IGI 
inclòs (50103/17202/607730), per un període d’1 any, renovable anyalment, 
fins a un màxim de 6 anys. 
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Vuitè.  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 relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda formalitzar el Contracte d’arrendament amb la societat Patrimonial 
Massip Vila, SLU, relatiu a una porció de terreny, situada al carrer Ciutat de 
Valls, núm. 71, per habilitar-hi un pas, un ascensor d’ús públic i els seus 
equipaments, per connectar l’av. Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls, 
per un import mensual de 1.567,50€, IGI inclòs (50101/15500/200000), a 
comptar de l’1 d’agost i per un període de 15 anys. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les resolucions d’alꞏlegacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda resoldre la solꞏlicitud número 5118597, a nom del Sr. Antoni Ribas 
Pons, relativa a la demanda d’un canvi de titularitat del gual número G000110, 
situat al carrer la Llacuna, número 14.  
 
3. S’acorda desestimar la demanda presentada per part de la societat Gestora 
Immobiliària, SA (GISA) relativa a la instalꞏlació d’un alentidor a la Baixada del 
Molí, número 40. 
 
4. S’acorda la reducció de la primera plaça d’estacionament de zona verda del 
carrer de la Tartera per facilitar el trànsit de camions de gran tonatge que han 
de passar sovint per la zona. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.10 h. 


