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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 28 de setembre del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 14.30 hores del dia 28 de setembre 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. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per l’Associació Open FabLab Andorra la Vella, 
s’acorda autoritzar-los a fer ús del nom "Andorra la Vella" en la denominació 
social i comercial de l'associació. 
 
2. Vista la demanda presentada per la Sra. Susanne Georgi, s’acorda la cessió 
gratuïta de l’auditori del Centre de Congressos, els dies 20 i 21 de novembre 
del 2021, per a la realització del tradicional Concert de Nadal, així com la 
cessió del personal propi i l’equipament tècnic existent a excepció de tots els 
serveis a subcontractar. 
  
3. S’aprova l’Addenda al Contracte de relació especial establert el dia 7 de 
maig del 2021, entre el Comú d’Andorra la Vella i el Sr. Jordi Sabata Freixa, 
coordinador de l’Institut de Música, per la qual se l’autoritza a realitzar les 
funcions de director del Cor Nacional dels Petits Cantors. Els eventuals 
emoluments que pugui percebre per raó d’aquesta activitat complementària 
aniran a càrrec del Cor, que també assumirà, junt amb el Sr. Jordi Sabata i en 
la part que respectivament els correspongui, les cotitzacions a la CASS per raó 
d’aquestes noves funcions. 
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B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Dinser Andorra, 
SLU, per a la digitalització de documentació de l’Arxiu Comunal, per un import 
de 11.991,37€, IGI inclòs (10102/92000/227900). 
 
 
Segon. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional relatiu 
al servei d’activitats dirigides de fitness del Centre Esportiu dels Serradells, a 
l’empresa Esport Organització Advent, SL, segons els preus unitaris detallats 
en el quadre següent: 
 

 Tarifa empresa habitual/especial 
Tècnic esportiu 28,70€/h IGI no inclòs 
Selecció candidat 75,00€ IGI no inclòs  

 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda una aportació de 10.000€ (70401/23105/482300), en concepte de 
subvenció, a l’Associació Carnet Jove Andorra per a l’any 2021.  
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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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. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifica el període voluntari per 
al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic, i de l’impost de 
radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, per a l’any 2021. 
 
 
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 
 
Acord: 
 
Permís administratiu retribuït  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 55.a.9 
de l’Ordinació del 28-10-2019 de modificació de l’Ordinació de la funció pública 
del Comú d’Andorra la Vella del 10-12-2002, s’acorda atorgar un permís 
administratiu retribuït, a demanda de la Federació Andorrana de Rugby, al Sr. 
SGG, els dies 7 i 8 d’octubre del 2021, per assistir al Campionat d’Europa a 
Burdur (Turquia), com a jugador de la selecció absoluta Andorrana. 
 



AJdG núm. 21/35 
28/09/2021 

 

 4 

Quart.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5119999, a nom de les Societats NSFO, SA i 
CEMOR, SL relativa a la demanda de primera ocupació de l’edifici de nova 
planta destinat a habitatges, situat a l’avinguda Doctor Mitjavila, 31. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5118822, a nom dels Srs. Jordi Font Barés i 
Frederic Font Dreuil relativa a la demanda de construcció d’un l’edifici de nova 
planta destinat a habitatges plurifamiliars, situat a l’avinguda Santa Coloma, 
números 9-15 i carrer Prada Motxilla, números 24-30. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de cessió d’ús entre el Comú d’Andorra la 
Vella i els Srs. Jordi Font Barés i Frederic Font Dreuil, per a la creació d’una 
comunicació vertical per a vianants entre el carrer Prada Motxilla i l’avinguda 
Santa Coloma. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs nacional per adjudicar el subministrament, la 
substitució i la gestió del residu del medi filtrant a base d’òxid de ferro per a 
l’ETAP de filtració de la Birena. A tal efecte, s’aproven els plecs de les 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 16.45 h. 


