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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 4 d’agost del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 4 d’agost 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 
L’Hble. 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. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Secretari d’Estat de Diversificació 
Econòmica i Innovació, s’acorda autoritzar el ministeri a realitzar un 
enregistrament a la via pública de l’avinguda Meritxell, a l’alçada del núm. 112 
(antigues dependències de STA), durant els propers dies 5 i 6 d’agost, per 
poder disposar de recursos gràfics destinats al pavelló d’Andorra per a 
l’Exposició universal de Dubai que tindrà lloc entre octubre del 2021 i març del 
2022. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 21/30 
04/08/2021 

 

 2 

Segon. 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 5117538, a nom de la societat Estragués i 
Fills, SL, relativa a la demanda de modificació del projecte de reforma i 
rehabilitació de l’immoble situat a l’avinguda d’Enclar, número 138 de Santa 
Coloma. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5118181, a nom de la Sra. Neus Rebés 
d’Areny-Plandolit, relativa a la demanda de llicència d’ús i primera ocupació 
parcial de les obres de reforma del local situat al carrer Prat de la Creu, número 
24-26. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5119280, a nom de la societat Forestal Group, 
relativa a la demanda de llicència d’ús i primera ocupació parcial de les obres 
de reforma i canvi d’ús de l’edifici situat a l’avinguda Santa Coloma, número 52 
i al carrer Roureda de Sansa, número 44. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament d’un vehicle patrulla elèctric per al Servei de Circulació 
Comunal. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 3 de març del 2021 
relatiu a facultar el Comú d’Encamp per a licitar i adjudicar, en representació 
dels set Comuns, el concurs d’àmbit internacional relatiu al subministrament 
dels uniformes dels agents de circulació comunals, en el sentit d’esmenar 
l’error de transcripció sobre l’àmbit del concurs que és de caràcter nacional en 
lloc d’internacional. 
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Tercer. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs d’obra per a la 
colꞏlocació de 2 semàfors al carrer Prat de la Creu, número 60, a l’empresa 
PROGEC, SA, per un import d’11.451,01€, IGI inclòs (50201/15500/607100). 
 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord:  
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, en règim de lloguer, de diversos ornaments per a l’enllumenat 
de Nadal. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de les anàlisis 
d’auditoria de les aigües destinades al consum humà a l’empresa Ecosistemes, 
SA, per un import de 7.961,70€, IGI no inclòs (50202/16100/227400). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta de dos suplements de crèdit, un a la partida 
70401/23105/226570 (Joventut/Projectes de joventut específics) per un import 
de 13.000€ i l’altre a la partida 70401/23105/220400 (Joventut/Material 
pedagògic) per un import de 1.000€, per poder atendre l’increment d’activitats 
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per a joves, a causa de la nova ubicació i l’increment d’espais, fins a final d’any. 
Els dos suplements de crèdit es financen amb la baixa de 14.000€ de la partida 
70401/23105/612000 (Joventut/Millora d’edificis). Aquesta proposta s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorden 4 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 

Estadi Comunal i Sala 
Polivalent/ 

Maquinària, instal. i 
equipaments 

80201/34201/
213000 

Mant. instal. 
Estadi 

Comunal JSV 
10.000€     

Estadi Comunal i Sala 
Polivalent/ 

Edificis i altres 
construccions 

80201/34201/
212000 

Mant. Estadi 
Comunal JSV 

7.000€     

      -17.000€ 
C.E.Serradells/
Xarxa de calor 

80301/34202/
221015 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació/ 

Equips informàtics 

40201/92001/
216000 

Reparar 
ordinador 
portàtil CC 

280€     

      -280€ 

Tecnologies de 
la Informació i la 

Comunicació/ 
Estudis i treballs 

tècnics 

40201/92001/
227400 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació/ 

Material informàtica 

40201/92001/
220200 

Adquisició 
accessoris 
informàtics 

2.000€     

      -2.000€ 

Tecnologies de 
la Informació i la 

Comunicació/  
Estudis i treballs 

tècnics 

40201/92001/
227400 
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Quart.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de l’empresa VSL Sports, empresa 
organitzadora de la prova esportiva La Multisegur Volta als Ports d’Andorra, 
s’acorda colꞏlaborar amb una aportació econòmica per un import de 12.000€, 
IGI inclòs (90101/43200/226823). 
 
2. Vista la demanda presentada per l’organitzador de la prova relativa a la ruta 
moto turística “RodiBook”, que es realitzarà els propers dies 3 i 4 de setembre 
amb etapa a Andorra el dissabte 4 de setembre, per carreteres obertes al 
trànsit, s’acorda colꞏlaborar amb el següent: 
 

- La participació del Servei de Circulació Comunal per habilitar un punt de 
control a la carretera de la Comella i a l’avinguda d’Enclar, núm. 120, 
delimitats amb tanques i sense cobertura presencial dels agents de 
circulació, el dia 4 de setembre, durant el matí. 
 

- El lliurament de bosses amb informació turística, obsequi de la ciutat i 
aigua per als 750 participants. 

 
3. Vista la demanda complementària presentada per part del Secretari general 
de l’Automòbil Club d’Andorra, amb motiu del 50è Ralꞏli d’Andorra Històric que 
se celebrarà els propers dies 18 i 19 de setembre, s’acorda colꞏlaborar amb els 
espais i aparcaments següents: 
 

- La cessió d’un espai a l’avinguda Meritxell núm. 97, entre els carrers la 
Borda i Bonaventura Riberaygua, per a l’exposició de 4 vehicles clàssics 
els dies 17 i 18 de setembre. 

- La cessió de l’aparcament Estació Central, del 17 al 19 de setembre. 
- La cessió de les sales del Centre de Congressos Ària i Aqua, del 17 al 

19 de setembre, i de la sala Consòrcia 14 el diumenge 19 de setembre, 
en cas de pluja. 
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Cinquè. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament de 
material esportiu per equipar la sala de fitness 0-3 del Centre Esportiu dels 
Serradells a l’empresa Gestions, Solucions i Muntatges 2018, per un import de 
9.45,34€, IGI no inclòs (80301/34202/603000). 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa i urgent, el 
pintat i marcatge de la pista sintètica de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila a 
l’empresa SeñalTec-Ing, SL, per un import de 10.900€, IGI no inclòs 
(80201/34201/612000). 
 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de les 
activitats dirigides de fitness del Centre Esportiu dels Serradells. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda autoritzar la Sra. Elisabeth Almiñana, informada-dinamitzadora del 
Servei de Joventut i delegada Juvenil per al 40è i 41è Congrés de Poders 
Locals i Regionals del Consell d’Europa, a participar al “Congress Youth Work 
seminar” que se celebrarà els dies 30 i 31 d’agost, a Budapest.  
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Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir a l’organització de l’esdeveniment de dinamització comercial 
“De Copes, la música pren el carrer”, que tindrà lloc el dissabte 11 de 
setembre, de les 17 a les 22 h, al Centre Històric d’Andorra la Vella. 
 
 
Setè.  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 
- Una alta al cens electoral. 

 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta 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. 
 
 



AJdG núm. 21/30 
04/08/2021 

 

 8 

B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA  
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ESCOLA D’ART 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorden les contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com 
a treballadors públics interins, en la plaça de professors de l’escola d’art en 
diferents disciplines, de les persones següents: 
 

- Sr. PSR, del 4 d’octubre del 2021 al 27 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 21,97€/h, i a raó de 4h/setmanals. 

- Sra. SMY, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanals. 

- Sra. GTS, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanals. 

- Sra. RLJ, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanals. 

- Sra. RGE, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 5h/setmanals.  

- Sra. BGA, del 6 d’octubre a l’1 de desembre del 2021, amb un salari 
en base a 21,97€/h, i a raó de 2,5h/setmanals.  

 
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 109.c 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. CDQN com a 
treballadora pública interina, en la plaça de model de nu, del 14 de setembre 
del 2021 al 28 de juny del 2022, amb un salari en base a 25€/hora treballada, a 
raó d’una jornada laboral setmanal de 2h. 
 
A més, s’ha de sumar la realització dels monogràfics següents, d’acord amb el 
mateix preu/hora: 
 

- Monogràfic de modelat en fang i dibuix, del 2 al 30 de maig del 2022, 
a raó d’una jornada laboral setmanal de 2h. 
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- Monogràfic de fotografia, el 10 de novembre del 2021, el 27 d’abril 
del 2022 i l’11 de maig del 2022, a raó d’una jornada laboral setmanal 
de 2h. 

- Monogràfic de fotografia exterior, el 25 de maig del 2022, el 8 de juny 
del 2022 i el 22 de juny del 2022, a raó d’una jornada laboral 
setmanal de 3h. 

- Monogràfic de pintura, del 5 al 26 de maig del 2022, a raó d’una 
jornada laboral setmanal de 2h. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS  
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de l’Àrea d’Activitats i Programes Esportius, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. SGP com a treballadora pública interina, en la plaça 
de monitora esportiva de les activitats esportives de l’estiu 2021. 

 
b) La contractació del Sr. PMJ com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor esportiu per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 2 al 6 d’agost 
del 2021, a raó de 32h/setmanals, amb un preu de 8,29€/hora treballada. 

 
c) La contractació del Sr. RCP com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor esportiu per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 10 al 13 
d’agost del 2021, a raó de 32h/setmanals, amb un preu de 8,29€/hora 
treballada. 
 
d) La contractació del Sr. LGE com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor esportiu per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 16 al 20 
d’agost del 2021, a raó de 32h/setmanals, amb un preu de 8,29€/hora 
treballada.  
 
e) La modificació de la data de contractació acordada el 19 de juliol del 2021, 
de la contractació del Sr. MDLRJ, com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor responsable de grup per a les activitats esportives de l’estiu 2021, del 2 
al 6 d’agost i del 17 d’agost al 3 de setembre del 2021, amb un salari horari en 
base a 9,22€/h treballada, i una jornada laboral setmanal de 40h. 

 
f) 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 
10 al 16 d’agost del 2021, amb un salari horari en base a 9,22€/h treballada, i 
una jornada laboral setmanal de 40h. 
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DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans 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. MME, com a 
treballador públic interí, en la plaça de gestor, a comptar del 27 d’agost del 
2021 i fins al 26 d’agost del 2023, amb una classificació salarial corresponent al 
80% del grup funcional C, nivell 6 (40301/93200/130000). 
 
2. Cessament d’un treballador públic interí  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE   
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb l’article 
112 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i d’acord amb 
l’informe del cap d’Àrea d’Higiene, s’acorda revocar el nomenament del Sr. 
PSJ, com a treballador públic interí, essent el seu darrer dia laboral el 5 d’agost 
del 2021. 
 
3. Comunicació d’una comissió de serveis interna  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE   
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda enviar una 
comunicació interna per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de tècnic 
administratiu per a l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi 
Ambient, tal com preveu l’article 51 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, per una durada determinada d’1 any. 
 
4. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
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DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Juny 2021 
 
Treballadors públics interins 
PLC       14:46h 
(50107/17000/110500) 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Juny 2021 
APM       26:43h 
RMD       05:20h 
(50202/16100/110500)  
 
5. 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’acorden 
les adscripcions per motius mèdics de les persones següents: 
 
a) La Sra. MPV, en la plaça d’administrativa del Departament de Serveis 
Públics i Urbanisme i amb un salari corresponent al 105,67% de la banda 
salarial del grup funcional C, nivell 4. 
 
b) la Sra. MVS, en la plaça de recepcionista de noves dependències, adscrita al 
Departament de Recursos Humans i amb un salari corresponent al 112,83% de 
la banda salarial del grup funcional C, nivell 3. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional, 
de contractació urgent, relatiu als treballs de reparació de dos trams del rec del 
Solà, situats entre el túnel del Pont Pla i el túnel de la Pedrera, a l’empresa 
Construccions Purroy, SL, per un import de 29.838,30€, IGI inclòs 
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(50103/17203/617000), i un termini d’execució de les obres de 6 setmanes a 
comptar del dilluns 13 de setembre del 2021, data fixada per a l’inici de les 
obres, sempre que, per raons d’urgència, el Comú no requereixi a l’adjudicatari 
iniciar els treballs amb anterioritat a la data indicada. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.30 h. 


