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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 13 d’octubre del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 13 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 Consell General, el Govern, els 
Comuns i l’Institut d’Estudis Andorrans relatiu a l’organització del projecte 
Andorra reptes de futur: espais de reflexió i debat. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5119701, a nom del Sr. Robert Cassany Vila, 
relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la parcelꞏla a 
l’av. Meritxell, número 28. 
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2. S’acorda la solꞏlicitud número 5120064, a nom de Associació de Promoció 
Urbanística PP-SUR-03 Borda de la Margineda, referent a la demanda del 
lliurament definitiu de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació PP-SUR-
03, Borda de la Margineda de Santa Coloma. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
4. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la redacció del 
projecte i direcció de les obres de construcció d’un ascensor al carrer Ciutat de 
Valls, al despatx Naudi Arquitectura, per un import de 15.927,50€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100), dels quals 9.927,50€ corresponen a la redacció del 
projecte i un 3% del cost dels treballs, estimat en 6.000€, a la direcció de les 
obres. 
 
5. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la redacció de 
l’estudi de sostenibilitat ambiental de la parròquia d’Andorra la Vella en relació 
amb el Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques d’Andorra (PSIEA) a 
Ambiotec Enginyeria Ambiental, per un import de 7.837,50€, IGI inclòs 
(50101/15100/227400). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5120277, a nom de la 
societat Pollyanna, SAU, relativa a la demanda d’alta d’un gual al carrer 
Callaueta, número 5.  
 
2. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5120550, a nom de la 
societat Establiments Cairat Ribot, SL, relativa a la demanda d’alta d’un gual al 
carrer Prada de Moles, número 1-5.  
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden 4 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les demandes 
del Departament d’Esports i detallades en la taula següent: 
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Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 
C.E.Serradells/ 
Productes de 

neteja 

80301/34202/ 
221800 

Productes de 
neteja 

8.000     

    
  -8.000 

Esports/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

80101/34000/ 
227900 

C.E.Serradells/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

80301/34202/ 
227900 

Conveni 
prestació de 
serveis FC 

24.000     

    
  -9.000 

Esports/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

80101/34000/ 
227900 

    
  -7.500 

Esports/ 
Activitats 

extraescolars 

80101/34100/ 
226890 

    
  -7.500 

Esports/ 
Escoles 

esportives 

80101/34100/ 
226895 

Estadi Comunal i 
Sala Polivalent/ 

Neteja i 
sanejament 

80201/34201/ 
227000 

Neteja Estadi 15.000     

Estadi Comunal i 
Sala Polivalent/ 

Altres 
subministraments 

80201/34201/ 
221900 

Compres 
vàries 

2.000     

      
-17.000 

Esports/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

80101/34000/ 
227900 

 
 
Quart.  CONSELLERIA DE CULTURA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, la decoració artística de 2 
instalꞏlacions d’ambientació nadalenca en espais urbans de la parròquia, en el 
marc del Poblet de Nadal 2021, a l’empresa LOFT33-Claudina Rossell Badia, 
per un import de 25.682€, IGI no inclòs (60101/33805/226681). 
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2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, un espectacle de 
pirotècnia, en el marc del Poblet de Nadal 2021, a l’empresa Pirotècnia Igual, 
per un import de 15.000€ (60101/33805/226681).  
 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5119964 28266/2021 Fundació Privada Ibo-Àfrica Favorable 

 
2. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de modificació al Registre Comunal 
d’Associacions de les entitats següents: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5115954 26989/2021 
Associació de Propietaris de Béns 
Immobles (APBI) 

Favorable 

5120273 28384/2021 
Associació per la protecció animal 
“Gos-Sos” 

Favorable 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar per concessió directa, amb caràcter excepcional, una 
subvenció a l’Associació Gats i Miau Andorra (GIMA), per un import de 1.000€ 
(50301/16200/450020) i una subvenció a Laika, Associació Protectora dels 
Animals i la Biodiversitat, per un import de 6.000€ (50301/16200/450020), per 
participar en les despeses de gestió de les colònies de gats situades a la 
parròquia d’Andorra la Vella, així com formalitzar el Conveni de colꞏlaboració 
entre el Comú d’Andorra la Vella i les referides associacions. 
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Sisè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
A) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Kung-fu Tai-chi 
relatiu a l’organització del Campus de Kung-fu de Tots Sants 2021 que se 
celebrarà del 2 al 5 de novembre del 2021. 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Atletisme Valls 
d’Andorra relatiu a l’organització del Campus d’Atletisme de Tots Sants 2021 
que se celebrarà del 2 al 5 de novembre del 2021. 
 
3. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb la Federació 
Andorrana de Basquetbol relatiu a l’organització del Campus de Bàsquet de 
Tots Sants 2021 que se celebrarà del 2 al 5 de novembre del 2021. 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el club Unió Esportiva 
Santa Coloma relatiu a l’organització del Campus de Futbol Sala de Tots Sants 
2021 que se celebrarà del 2 al 5 de novembre del 2021. 
 
5. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Voleibol 
Andorra relatiu a l’organització del Campus de Voleibol de Tots Sants 2021 que 
se celebrarà del 2 al 5 de novembre del 2021. 
 
6. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Rítmica 
Serradells relatiu a l’organització del Campus de Gimnàstica Rítmica de Tots 
Sants 2021 que se celebrarà del 2 al 5 de novembre del 2021. 
 
 
B) ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i la societat Futbol Club Andorra, SAOE relatiu a la cessió de diverses 
instalꞏlacions comunals i places d’aparcament, per un import de 24.000€ 
(80301/34202/227900). 
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Setè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acora formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb Ràdio i Televisió 
d’Andorra, SA (RTVASA) per a la realització d’un programa de televisió en 
directe des de la Fira d’Andorra la Vella el proper dia 22 d’octubre, així com la 
cobertura de la Fira en ràdio, televisió i online durant tota la seva durada. 
 
2. Vist que es va declarar desert el concurs internacional relatiu a la concessió 
de la instalꞏlació, l’organització, la gestió i l’explotació del mercat artesanal de la 
Fira d’Andorra la Vella 2021, s’acorda contractar, pel procediment de 
contractació directa, la societat Espectáculos AMB Producciones, SL. 
 
3. S’acorda ampliar el Contracte amb la societat De Boer Estructuras España, 
SL corresponent a la instalꞏlació d’un sistema de comptatge de persones en 
temps real a la Fira d'Andorra la Vella 2021, per un import de 21.311,33€ 
(90102/43101/226710), empresa adjudicatària del subministrament i la 
instalꞏlació, en règim de lloguer, d’un envelat, recobriment de sòl i estands 
modulars per a la Fira d’Andorra la Vella, formalitzar l’Addenda escaient i 
publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 12.300 unitats d’obsequis 
per als visitants de la Fira d’Andorra la Vella 2021 a l’empresa Seriprint, per un 
import de 24.477€, IGI no inclòs, dels quals 10.977€ a la partida 
(90102/43101/226710) i 13.500€ a la partida (60107/92400/226580). 
 
 
Vuitè.  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, modificacions i d’altres solꞏlicituds de comerç 
- Altes de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

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

 
 

SERVEI DE TRÀMITS 
 
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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 104.c i 105, de l’Ordinació del 30-09-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, 
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com a treballadors públics interins, per a les activitats esportives de les 
vacances de Tots Sants, les persones següents:  
 
a) Sr. BOJ, en la plaça de monitor responsable de dia, del 2 al 5 de novembre 
del 2021, amb un salari en base a 9,22€/h treballada i una jornada setmanal de 
36 hores. 
 
b) Sra. GDDJ, en la plaça de monitor de dia, del 2 al 5 de novembre del 2021, 
amb un salari en base a 8,29€/h treballada i una jornada setmanal de 36 hores. 
 
c) Sra. COMI, en la plaça de monitora de dia, del 2 al 5 de novembre del 2021, 
amb un salari en base a 8,29€/h treballada i una jornada setmanal de 36 hores 
(80101/34000/130000).  
 
2. Adaptació d’un lloc de treball 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 81 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’acorda l’adaptació 
del lloc de treball, per motius de salut, del Sr. SMA en la plaça d’auxiliar de 
neteja de la via pública i amb les mateixes condicions salarials (117,44% de la 
banda salarial del grup funcional C, nivell 2).  
 
3. Hores extraordinàries a remunerar  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Setembre 2021 
BMF     17:24h 
CVJ     14:30h 
ECJ     14:30h 
LREA     11:36h 
LRND     08:42h 
MAR     02:07h 
MOM     08:42h 
PCX     05:48h 
PBA     11:36h 
RCR     08:42h 
SVJ     20:18h 
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SGG     02:54h 
(50301/16300/110500). 
 
5. 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 de les persones següents del Departament 
d’Esports: 
 

- Sr. TCJ 
- Sra. CAS 
- Sr. BBC 
- Sra. BLL 
- Sr. BGJA 

 
al curs de formació “Què és Canva i com utilitzar-lo”, organitzat per la Cambra 
de Comerç, de manera presencial, el proper dia 26 d’octubre, amb una durada 
de 5 hores i per un import de 115€/persona (30101/92002/163000).  
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda acceptar la donació, per part de la Sra. Emilie Klasen de l’empresa 
Tatotum Studio, conjuntament amb l’Associació del Trastorn de l’Espectre de 
l’Autisme d’Andorra (AUTEA), consistent en 2 estructures en forma de casa que 
han format part de la 4a Biennal Internacional d'Andorra L'ANDART 21, 
situades al llac d’Engolasters, que es colꞏlocaran al llarg del recorregut de la 
pista forestal (hi ha el camí del Tamarro així com un circuit de jocs d’habilitat 
per a infants). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 15.15 h. 


