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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 6 d’octubre del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 6 d’octubre 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni entre el Ministeri de Cultura i Esports del 
Govern d’Andorra i els Comuns, per a implementar, conservar i protegir les 
estructures de pedra seca al paisatge andorrà i posar en valor aquesta tècnica. 
Així mateix, s’acorda formalitzar un altre Conveni de colꞏlaboració amb el 
mateix Ministeri, els Comuns i la Sra. Maria Reig Moles, per a la difusió del 
coneixement de les estructures de pedra seca del país, mitjançant la seva 
incorporació a l’aplicació web Pedra Seca, posant a disposició del projecte l’ús 
de les instalꞏlacions de Cal Pal de la Cortinada. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acords:  
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la realització 
dels treballs complementaris de construcció de 4 pous de registre al carrer 
Prada Motxilla a l’empresa Constructora d’Obres Publiques, SA-COPSA, per un 
import de 5.937,99€, IGI inclòs (50201/15500/607100), empresa adjudicatària 
de l’execució de 2 pous de registre a la xarxa de recollida d’aigües residuals, a 
l’agost del 2021, per un import de 7.404,55€, IGI inclòs. 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la reparació 
d’un tub de claveguera a l’avinguda Santa Coloma, número 61, a l’empresa 
Tomàs Fills i Companyia, SL-TICC, per un import de 36.256,28€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100) i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Treballs Públics Comesa, SL, 
adjudicatària dels treballs de renovació de la xarxa d’aigua potable a l’avinguda 
d’Enclar, per un import de 3.091,00€, IGI no inclòs (50202/16100/617211), vist 
que, un cop iniciades les obres, s’han produït uns imprevistos, així com publicar 
al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
A) ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar el subministrament, en règim de lloguer, la instalꞏlació i la gestió d’un 
carrusel per al Poblet de Nadal. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per l’Associació Andorrana contra el Càncer-
ASSANDCA, s’acorda instalꞏlar una carpa de 3x3 m, el dia 19 d’octubre, de les 
9 h a les 19 h, amb motiu de la Jornada contra el càncer de mama i ilꞏluminar el 
campanar amb LED de color rosa. 
 
2. Vista la demanda presentada per l’Associació Andorrana contra el Càncer-
ASSANDCA s’acorda realitzar, el diumenge 24 d'octubre del 2021, a les 11 h, 
en el marc de la 10a Fira d'Associacions d'Andorra la Vella, la 8a Caminada 
popular pels carrers d’Andorra la Vella, havent de contactar amb el Servei de 
Circulació d’Andorra la Vella els dies previs per concretar els detalls 
organitzatius. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud de modificació al Registre Comunal d’Associacions de 
la junta directiva de l’entitat següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5120299 28393/2021 
Associació de pares 
d’alumnes dels C.E.F 
d’Andorra la Vella (APACEF) 

Favorable 

 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar un usuari dels Serveis Sociolaborals de la FPNSM, I & I 
Serveis, a raó de 15 hores/setmana, de l’1 de novembre al 31 de desembre del 
2021, i la cobertura de les vacances per a un segon usuari, per dur a terme les 
tasques de suport de neteja i manteniment al Servei de Medi Ambient (neteja 
parcs infantils i altres espais verds situats a Santa Coloma i la Margineda), per 
un import de 911,19€ (50107/17000/227000), IGI no inclòs, d’acord amb l’article 
59 de la Llei 11/2012 del 21 de juny i tenint en compte el caràcter social 
d’aquesta contractació. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda lliurar 15 bicicletes sense pedals cedides pel Tour de France 2021 a 
diferents escoles bressol de la parròquia. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda ampliar el Contracte amb Retina Produccions, SL, relatiu als 
serveis de conceptualització, disseny, construcció, muntatge i desmuntatge 
dels espais expositius del Comú d’Andorra la Vella a la Fira, per un import de 
6.500€ (90102/43101/226710), formalitzar l’Addenda corresponent i publicar al 
BOPA l’Edicte de dita ampliació. 
 
2. S’acorda declarar desert el concurs internacional relatiu a la concessió de la 
instalꞏlació, organització, gestió i explotació del mercat artesanal de la Fira 
d’Andorra la Vella 2021. 
 
 
Setè.  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  
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar. 

 
 
S’informa: 
 
1. De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
2. De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de la circulació. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’inici del període de 
constrenyiment de diversos tributs i preus públics. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Declarar deserta una selecció interna en comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda declarar deserta la 
selecció interna publicada per tal de cobrir una plaça de tècnic administratiu per 
a l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, 
mitjançant una comissió de serveis. 
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2. Prolongació d’una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda prolongar l’adscripció en comissió de serveis del Sr. GMO, en la plaça 
d’operari de manteniment, a comptar del 13 d’octubre del 2021 i fins a la 
cobertura de la plaça mitjançant els processos de selecció vigents i en tot cas 
per un període no superior a 2 anys, finalitzant el 12 d’octubre del 2023, amb 
les mateixes condicions salarials (80301/34202/110000). 
 
3. La Comissió Consultiva 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda la composició de la 
Comissió Consultiva, a comptar del 6 d’octubre del 2021 i fins al 5 d’octubre del 
2024, formada per: 
 
Presidenta: 
La directora del Departament de Recursos Humans:  
Sra. Carme Esteve Quirós 
 
Membres de l’Administració:  
Titular: Sra. Montse Altimir Coll (Grup A) 
Suplent: Sr. Arnau Costa Beal (Grup A) 
 
Titular: Sr. Raúl Martín Rodríguez (Grup B) 
Suplent: Sr. Joan Lluís Ayala Díaz (Grup B) 
 
Titular: Sra. Laura Fabregat Cristina (Grup C) 
Suplent: Sra. Ruth Novell Fernández (Grup C) 
 
Tres representants del personal designats pel SITCA: 
Sra. Carmen Castillo Arroyo 
Sra. Silvia Lorenzo Gómez 
Sr. Pascal Zanella. 
 
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 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Agost 2021       
 
Treballador públic interí 
PLC       02:48h 
(50107/17000/110500) 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Agost 2021 
APM       03:52h 
 
Treballadors públics interins 
DLPFJP      07:36h 
KD       03:52h 
(50202/16100/110500) 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Agost 2021 
BMF       20:18h 
CVJ       05:48h 
ECJ       14:30h 
LRND       05:48h 
MAR       06:43h 
MOM       20:18h 
PCX       14:30h 
PLJ       14:30h 
PBA       02:41h 
RCR       05:48h 
SJSA       01:37h 
(50301/16300/110500) 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Juny 2021 
BCE       16:31h 
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PDLTM      23:38h 
(90101/43200/110500) 
 
Juliol 2021 
BCE       47:59h 
PDLTM      49:50h 
(90101/43200/110500)  
 
Agost 2021 
BCE       22:28h 
PDLTM      18:45h 
(90101/43200/110500)  
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Agost 2021 
CMI       04:09h 
(90301/43202/110500)  
 
Setembre 2021 
VSM       06:10h 
(90301/43202/110500) 
 
5. Permís administratiu retribuït  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
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. 
GMG, els dies 9 i 10 d’octubre del 2021, per assistir al Campionat d’Europa a 
Burdur (Turquia), com a cap d’expedició de la Selecció Andorrana de Rugby. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5117427, a nom de la Sra. Carme Solà Tarrés, 
relativa a la demanda de construcció en sòl no urbanitzable de dos naus per a 
ús de magatzem, al carrer Tossalet i Vinyals, número 13. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5120011, a nom dels Srs. Robert i Jordi Serra 
Martin, relativa a la demanda de divisió de propietat horitzontal, de l’edifici situat 
al carrer Gil Torres, número 23. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5120237, a nom del Sr. Christian Leonard 
Bouwer, relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcelꞏla de terreny, 
situada al carrer de la Creu Grossa, número 4. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
rehabilitació del viaducte del carrer Doctor Vilanova. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
6. S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. RDAPA, per una presumpta 
infracció urbanística. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda desestimar la solꞏlicitud número 5120083, a nom de la Sra. Irene 
Diaz Serrano, relativa a la demanda d’un descompte a l’abonament trimestral 
de l’aparcament de Salou en el període comprès entre el 17 i el 31 de març 
2020 en motiu de la pandèmia SARS-CoV-2. 
 
2. S’acorda retornar l’import de 30,05€ corresponent a una denúncia de 
circulació, al vehicle propietat de la Sra. AMM, atenent al fet que les 
alꞏlegacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
3. S’acorda retornar l’import de 30,05€ corresponent a una denúncia de 
circulació, al vehicle propietat del Sr. HRHR, atenent al fet que les alꞏlegacions 
derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
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Novè.  CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, la integració, la posada en marxa i el manteniment d’un 
sistema de reconeixement de matrícules per als aparcaments amb barrera. A 
tal efecte, s’aproven els plecs de 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 13.15 h. 


