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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 20 d’octubre del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 20 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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda designar la Sra. Iolanda Ciria, tècnica de Participació Ciutadana, 
com a representant del Comú en la Junta d'Escola dels centres de maternal i 
primera ensenyança de l'Escola Andorrana d'Andorra la Vella, de l'Escola 
Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i de l'Escola Andorrana de 
Batxillerat.  
 
2. Vista la solꞏlicitud presentada per part del president del Bàsquet Club 
Morabanc Andorra, s’acorda cedir-los gratuïtament la sala d'actes del Centre de 
Congressos amb el personal tècnic de suport, un espai per poder oferir el 
càtering, que assumirà el Comú per un import de 493,76€, amb motiu de la 
primera edició del premi Àlex Lliteras, de periodisme esportiu, que tindrà lloc el 
proper 4 de novembre. 
 
3. Vista la demanda presentada per part de la directora de Promoció Cultural 
del Ministeri de Cultura i Esports, s’acorda autoritzar-los per fotografiar les 
obres de Sergi Mas i poder incloure-les dins de la ruta que estan preparant amb 
motiu del proper 91è aniversari de l'artista, així com senyalitzar l'obra amb una 
petita placa. 
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4. Vista la demanda presentada per part de la Sra. Montserrat Altimiras, 
presidenta de la Xarranca, s’acorda exonerar-los dels costos de neteja i 
personal tècnic intern, per un import de 338,58€, amb motiu de l’acte 
d’homenatge al Sergi Mas, al Centre de Congressos. 
 
5. Vista la demanda presentada per part del Departament de Patrimoni Cultural, 
amb motiu de les obres de restauració del campanar de Sant Vicenç d’Enclar, 
que estan previstes per a iniciar properament i finalitzar durant el mes d’octubre 
del 2022, s’acorda colꞏlaborar amb el següent: 
 

- Utilització d’una zona d’aparcament reservada al tram de carrer on hi ha 
el berenador o la tanca de seguretat per a dues furgonetes. 

- Reserva d’un espai de pas per mantenir l’accés obert del camí a la via 
ferrada. 

 
 
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 5120889, a nom de la Federació Andorrana de 
Futbol, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres 
provisionals d’ampliació dels vestuaris de dos camps de futbol a la unitat PP-
SUR-12 “Borda Mateu”. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu a les obres d’embelliment i pacificació del carrer Roger Bernat 
III a l’empresa Promocions i Obres Gec, SA-PROGEC, per un import de 
64.929,54€, IGI inclòs (50201/15500/607100), i amb un termini d’execució de 
les obres de 2 mesos.  
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B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu al subministrament d’un vehicle patrulla elèctric per al Servei de 
circulació a l’empresa Nogreda Serveis, SA, per un import de 28.550,00€, IGI 
inclòs (50401/13300/604000), i un termini de lliurament de 90 dies. 
 
2. S’acorda senyalitzar la zona limitada d’estacionament de 15 minuts, situada 
al carrer Prat del Rull, al costat de la Batllia, com a zona reservada per al 
Servei de Policia, amb capacitat per a tres vehicles i deixant la quarta plaça per 
a minusvàlids. 
 
3. S’acorda habilitar una zona d’estacionament de zona verda per unes 30 
places aproximadament i una zona d’estacionament de minusvàlids, al carrer 
del Falgueró. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5120803 St. Georges, SA 

Solꞏlicitud d’embrancament 
d’aigua potable a l’av. 
Santa Coloma – Prada de 
Moles 

Favorable 

5120892 Emporium, SL 
Solꞏlicitud d’embrancament 
contra incendis al carrer de 
la Grau, núm. 8 

Favorable 
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Quart.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
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, l’espectacle teatral 
Concerto a tempo d’umore, en el marc de la Temporada de Teatre, a l’empresa 
Orthemis, SCCL, per un import de 8.000€ (60102/33400/226830). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el desmuntatge i posterior 
muntatge del parc infantil de la plaça Vinyes, amb motiu del Poblet de Nadal 
2021, a l’empresa Senyalitzacions Stop, per un import de 9.378€, IGI no inclòs 
(60101/33805/226681).  
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la instalꞏlació d’una tarima 
de fusta d’estil nòrdic per al Mercat de Nadal a l’empresa MG Produccions, per 
un import de 13.000€, IGI no inclòs (60101/33805/226681).  
 
4. Vista l’oferta presentada, s’acorda contractar el subministrament, en règim 
de lloguer, de 25 estufes per a l’espai del Poblet de Nadal 2021, a l’empresa 
Llenyes i Carbons Rojo, per un import de 15.655,80€, IGI no inclòs 
(60101/33805/226681). 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament, en 
règim de lloguer, d’avets per al Mercat de Nadal 2021 al Centre de Jardineria la 
Grandalla, per un import de 13.294,05€, IGI no inclòs (60101/33805/226681). 
 
6. Vista l’oferta presentada, s’acorda contractar la renovació de la ilꞏluminació 
de platea al Teatre Comunal a l’empresa EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, 
per un import de 7.680,60€, IGI no inclòs (60102/33500/613000. 
 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de modificació al Registre Comunal 
d’Associacions de l’entitat següent: 
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Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5120766 28583/2021 Associació Estrella del Centre Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de González Advocats, s’acorda cedir-los 
gratuïtament l'Auditori, el lloguer d'equips tècnics i l’assistència tècnica, amb 
motiu de la reunió anual de l'Associació internacional d'Advocats "Lawrope" que 
tindrà lloc del 22 al 24 d'octubre, al Centre de Congressos, havent de fer-se 
càrrec l’organitzador dels serveis a subcontractar. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament de la flor 
de temporada d’hivern 2021 a l’empresa Tot Natura, SL, per un import de 
10.571,00€, IGI inclòs (50107/17101/217001). 
 
 
B)ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda ampliar a 6€ mensuals el forfet actual d’Andorra Telecom, per tenir 
més dades mòbils fora d’Andorra, dels telèfons següents: 

 
- Cap d’Àrea d’Higiene: 362654 
- Cap de Servei d’Higiene: 362628. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Amb motiu de la celebració de l’Andorra Shopping Festival que se celebrarà del 
29 d’octubre al 14 de novembre del 2021, s’acorden les ubicacions i les 
activitats següents a la parròquia d’Andorra la Vella: 
 

- Les ubicacions dels cubs tecnològics; plaça Rebés (davant Valor), carrer 
Callaueta núm. 2 (Al costat de Pollyanna) i carrer Mª Pla núm. 8 (Davant 
Pàdel Nostre), i l'estand de Vallnord a l'av. Meritxell 112 (Davant Hotel 
Glaner). 

- La realització d'un acte el dissabte 6 de novembre al carrer Callaueta, 
anomenada La Lliga dels Grafiters, amb 5 panells al carrer que 
quedaran instalꞏlats fins al dia 14 de novembre. 

- Els recorreguts dels espectacles itinerants per l'av. Meritxell i carrer 
Callaueta. 

- Ubicar els concerts i espectacles musicals infantils i per adults a l'espai 
de l'antiga caserna de Bombers, on hi havia l'escenari de Ritmes, el 
muntatge del qual anirà a càrrec d'Andorra Turisme. 

- La realització de dos concerts simultanis al vespre al Centre Històric; al 
Cap del carrer i a la plaça Guillemó, sense escenari. 

 
 
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 d’una propietat. 
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S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionaments que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de la Circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la renovació de 200 
llicències Office 365, per un any, a l’empresa Serveis Microinformàtics 
Catalunya, SA-SEMIC, per un import de 22.834,36€€, IGI inclòs 
(40201/92001/640000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
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ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i, d’acord amb l’article 74 g) 
de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella i 
l’acord de la Junta de Govern del 24 de gener del 2018, referent a la 
modificació dels criteris relatius al càlcul dels complements de responsabilitat 
addicional (CRA), s’acorda atorgar a la Sra. GGC, monitora d’espais de lleure, 
un complement de responsabilitat addicional (CRA) d’un import de 
385,18€/mes, per assumir les tasques de cap d’Equip del Casal d’Infants El 
Llamp, a comptar del 25 d’octubre del 2021 i mentre assumeixi aquesta funció.  
 
2. 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 DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Agost 2021       
 
Treballador públic interí 
PLC      04:54h 
(50107/17000/110500). 
 
3. Cursos de formació   
 
a) S’acorda deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del passat 22 de 
setembre del 2021 relatiu a la formació “Res canvia, si res canvia: metodologia 
pràctica per poder implantar canvis a les organitzacions públiques i 
parapúbliques”, ja que s’ha anulꞏlat per manca d’assistents. 
 
b) Vistos els informes 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 als cursos de formació de les persones 
següents: 
 

- Del personal adscrit al Servei de Medi Ambient a la formació “Curs de 
manteniment i gestió de les plantes helòfites de la bassa del Parc 
Central d’Andorra la Vella“ impartida per Ambiotec, de manera 
presencial, per un import de 3.175€/ grup (30101/92002/163000).  
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- Del Sr. TCJ, cap d’Àrea d’Activitats i Programes Esportius, a la formació 
“Què fer per crear un comerç electrònic o semblant, en compliment de la 
legislació aplicable”, organitzat per la Cambra de Comerç, de manera 
presencial, el proper dia 28 d’octubre, amb una durada de 2,5 hores i per 
un import de 50€/persona (30101/92002/163000). 

- Del personal adscrit al Servei d’Aigües a la formació relativa al material 
AEP de la marca Saint-Gobain PAM, que es durà a terme a Toulouse, 
de l’1 al 2 de desembre del 2021 (30101/92002/163020).  

- Del desenvolupament de la primera fase del pla de formació-acció en 
Innovació 360 al Comú d’Andorra la Vella, durant l’exercici 2021, per un 
import de 3.210€ (30101/92002/163000).  

- Del personal adscrit al Departament d’Esports a la formació “Manipulació 
d’aliments” impartida per Ecotècnic, en la modalitat online, per un import 
de 35€/persona (30101/92002/163000): 

o Sr. TCJ 
o Sra. CAS 
o Sra. LGS 
o Sra. BLL 
o Sra. CTM. 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.15 h. 


