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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 11 d’agost del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 11 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. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major, i de 
l’Hble. Sra. Meritxell López Guitart. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vist el Contracte de patrocini signat el 10 de desembre del 2020 entre el Comú 
d’Andorra la Vella i Pyrénées Work Center, SAU, relatiu a l’organització d’un 
cicle de conferències per al 2021, i vista la demanda presentada per part de 
Pyrénées Work Center, SAU, solꞏlicitant posposar l’organització d’aquestes 
jornades per al 2022, degut a la incertesa i limitacions encara en vigor per la 
pandèmia de la COVID-19, s’acorda accedir a la seva demanda. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5119229, a nom de la societat Capçalera 
Infraestructures Energètiques, SAU, relativa a la demanda de la llicència d’ús i 
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primera ocupació de les obres de construcció de l’edifici per la central de suport 
del projecte de cogeneració de la Comella i la xarxa de calor situat a la 
carretera de la Comella, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5119332, a nom de la societat Cintet Petit, 
SLU, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de 
construcció de l’edifici situat a la plaça Príncep Benlloch, número 5. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5119230 
Comunitat de 
propietaris ed. 

l’Aigüeta I 

Solꞏlicitud de modificació 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer l’Aigüeta, 
núm. 18, ed. l’Aigüeta I 

Favorable 

5119170 
Sra. Meritxell 

Armengol Pons 

Solꞏlicitud de modificació 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer Dr. Nequi, 
núm. 3 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
Vista la renúncia de l’empresa Bomar a l’adjudicació del lot 48 del concurs 
d’àmbit nacional relatiu al subministrament de diversos materials de neteja, i 
vist l’informe de la cap de Servei de la Central de Compres i Magatzem, 
s’acorda declarar-lo desert. 
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Quart.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el lloguer de 35 casetes 
de fusta, per al Poblet de Nadal 2021, a l’empresa Event’s Pirineu 2016, SLU, 
per un import de 26.250€, IGI no inclòs (60101/33805/226681). 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament en règim de lloguer, el muntatge i el manteniment d’una pista 
de patinatge de gel sintètic, d’una pista d’esquí artificial i d’un tobogan de gel 
sintètic, així com el subministrament i la gestió del personal per al seu 
funcionament, per al Poblet de Nadal 2021. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar una subvenció a la Federació Motociclista d’Andorra per a 
l’organització de l’X-Trial Andorra la Vella - FIM World Championship 2021 que 
tindrà lloc el proper dia 6 de novembre, per un import de 30.000€ 
(90101/43300/482900) i formalitzar el Conveni de colꞏlaboració corresponent. 
 
2. S’aproven les bases per a la selecció de decoracions publicitàries de Nadal 
per instalꞏlar-se a la via pública, per part d’empreses comercials amb seu a la 
parròquia, dins el marc de les activitats del Poblet de Nadal 2021, i es publica al 
BOPA l’Avís corresponent per a informació general. 
 
 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 21/31 
11/08/2021 

 

 4 

SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part d’AndRail Andorra, amb motiu de 
l’organització d’una Jornada pel Ferrocarril a Andorra 2021, que tindrà lloc el 
proper 4 de setembre, s’acorda colꞏlaborar amb les aportacions següents: 
 

‐ La cessió de la sala del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, de les 
10 h a les 12 h. 

‐ L’autorització per realitzar diverses activitats de l’exposició i tallers que 
tindran lloc a la plaça del Poble. 

‐ La realització d’un mural al terra de la plaça del Poble amb pintura no 
permanent. 
 
 

Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda ampliar el Contracte amb l’empresa Senyalitzacions Stop, SL, per 
un import de 6.379,73€, IGI inclòs (50107/17000/607301), adjudicatària del 
concurs nacional relatiu al lot 2 (estructures i elements de joc), per a 
l’adequació d’un parc infantil inclusiu, mitjançant el subministrament i la 
colꞏlocació d’un paviment de seguretat i elements de joc, vist que el projecte 
d’adequació de l’espai destinat a l’àrea d’instalꞏlació dels jocs ha requerit un 
replanteig de la proposta inicial, per minimitzar els treballs a realitzar i 
optimitzar la superfície útil disponible. Correlativament, es publica al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
2. Davant de l’elevat risc d’incendi i la previsió d’altes temperatures per als 
propers dies, s’acorda procedir al tancament dels punts de berenador fins que 
les previsions meteorològiques siguin més favorables. Així mateix, s’acorda 
eliminar i, per tant, procedir a l’enderroc de les barbacoes situades a les 
proximitats del bosc, amb caràcter definitiu. 
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Sisè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Bàsquet Club d’Andorra, s’acorda 
autoritzar l’ús del nom “Andorra la Vella” per al trofeu que volen instaurar i que 
enguany s’iniciarà la primera edició el proper 29 d’agost, amb un partit entre el 
Bàsquet Club d’Andorra i el Limoges. 
 
 
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 
- Alta de propietat. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionaments 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. 
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B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Modificació de les modalitats de contractació dels treballadors públics 
interins del Servei de l’Institut de Música 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb la 
proposta del coordinador del Servei de l’Institut de Música, adscrit al 
Departament de Cultura, s’acorden les noves modalitats de contractació del 
personal interí de l’Institut de Música i es deixa sense efecte l’acord de la Junta 
de Govern del 6 de juny del 2018 per a aquest colꞏlectiu 
(60201/33401/130000). 
 
2. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP DE PROJECTES DE GENT GRAN ACTIVA 
 
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 monitors de tallers, de les 
persones següents: 
 
- Sr. VAR, del 20 de setembre del 2021 al 17 de juny del 2022, amb un 

salari en base a 18,86€/h treballada i una jornada laboral 20h/setmanals, 
ampliació a 25h/setmanals segons necessitats del servei. 

- Sr. DAR, del 27 de setembre del 2021 al 17 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 41,96€/h treballada i una jornada laboral de 
6h/setmanals. 

- Sra. DSA, amb un salari en base a 33,89€/h treballada i una jornada 
laboral de 2h/setmanals. 

- Sra. RFM, del 27 de setembre del 2021 al 17 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 33,89€/h treballada i una jornada laboral de 
2h/setmanals. 
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- Sra. MGMJ, del 27 de setembre del 2021 al 17 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 23,90€/h treballada i una jornada laboral de 
2h/setmanals. 

- Sra. RGE, del 27 de setembre del 2021 al 17 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 21,97€/h treballada i una jornada laboral de 2 
h/setmanals (70105/23104/130000). 

 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
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 treballadores públics interins, en la plaça de monitors per als espais de lleure 
del servei a la infància, del 9 de setembre del 2021 a l’1 de juliol del 2022, a raó 
de 20h/setmanals, ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes 
de vacances escolars, i amb un salari en base a 9,22€/h, les persones 
següents: 
 
Equip Casal d’Infants El Llamp (70501/32401/130000) 

 
- Sra. CMC 
- Sra. TGMS 
- Sra. FSA 
- Sra. ASL 
- Sr. HPJ 
- Sra. TBM 
- Sr. BRJ 
- Sra. GSM 
- Sr. LJE 
- Sra. MSA 
- Sra. FGA. 

 
Equip de la Ludoteca de Santa Coloma (70503/32402/130000) 
 

- Sra. GCM 
- Sra. RGA 
- Sra. ASS  
- Sra. BMM 
- Sr. HRCD 
- Sra. HTM. 

 
b) 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 la contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, de la Sra. 
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GFB, com a treballadora pública interina, en la plaça de monitora d’espais de 
lleure, a comptar del 9 de setembre del 2021 i fins a la cobertura de la plaça i 
en tot cas per un període no superior a 2 anys, finalitzant el 8 de setembre del 
2023, amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional C, 
nivell 5 (70503/32402/110000). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
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’Institut de Música 
en diferents disciplines, de les persones següents: 
 
a) A temps complet: 
 

- Sr. RTI, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 
salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C nivell 6, i 
a raó de 37,5h/setmanals. 
 

b) A temps parcial: 
 
- Sr. GMU, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 

salari en base a 18,97€/h, i a raó de 19h24/setmanals. 
- Sra. PVP, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 

salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C nivell 6, i 
a raó de 24h19/setmanal. 

- Sr. PM, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 
salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C nivell 6, i 
a raó de 22h03/setmanals. 

- Sr. FBD, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 16,15€/h, i a raó de 16h26/setmanals. 

- Sr. GVM, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 16,15€/h, i a raó de 17h16/setmanals. 

- Sr. BFP, de l’1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 16,15€/h, i a raó de 9h24/setmanals 
(60201/33401/130000). 

 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.00 h. 


