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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 27 d’octubre del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 hores del dia 27 d’octubre del 2021, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol 
menor. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
de forma presencial, els membres següents: 
 
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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major, i de 
l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del president de l’Associació Esportiva 
Club Rítmica GAEE, s’acorda cedir-los un reservat amb tanques davant del 
Poliesportiu d'Andorra, del dissabte 30 d'octubre al diumenge 31 d'octubre, així 
com exonerar-los del pagament de les despeses, amb motiu de l'organització 
de l'esdeveniment esportiu, que tindrà lloc el proper 31 d'octubre, on hi 
participaran més de 40 clubs d'Espanya, Itàlia, Grècia i Andorra.  
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre l’expedient disciplinari amb referència EXP-D 003/2021-G, 
imposant a CBJ la sanció de suspensió temporal de funcions i de salari durant 
quinze, dies prevista a l’article 69.1.b) de l’Ordinació de la funció pública del 
Comú d’Andorra la Vella del 10 de desembre del 2002, per la comissió d’una 
falta greu tipificada a l’article 67 i) de la mateixa norma.  
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Segon. 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 
- Una alta d’una propietat. 

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de comerç que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període 
voluntari de la taxa per a la publicitat exterior. 
 
 
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 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, la instalꞏlació, la configuració i la posada en marxa de dos 
equips de xarxa 10GbE. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques, i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament definitiu de 2 treballadors públics indefinits i publicació al 
BOPA de l’Edicte corresponent 
 
S’acorda el nomenament definitiu de les persones següents: 
 

- Sr. Jordi Pla Laffite 
- Sr. Miquel Moreno Oloriz 

 
com a treballadors públics indefinits, en les places d’operaris de l’equip de 
xarxes i triatge de l’Àrea d’Higiene, adscrites al Departament d’Higiene i Medi 
ambient, a partir del 31 d’octubre del 2021, ja que han superat el període de 
prova per concurs de mobilitat, i la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
2. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que 
estableixen els articles 104.b i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, relatius a personal interí, s’acorda 
contractar i nomenar, amb caràcter temporal, el Sr. SDMG com a treballador 
públic interí, en la plaça d’operari de neteja de la via pública, a comptar del 31 
d’octubre del 2021 i mentre es desenvolupa el procediment de provisió de la 
plaça vacant, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 4, així 
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com la retribució mensual del complement específic d’higiene 
(50301/16300/110000).  
 
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 
estableixen els articles 104.b i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, relatius a personal interí, s’acorda 
contractar i nomenar, amb caràcter temporal, el Sr. LAJ com a treballador 
públic interí, en la plaça d’operari de manteniment, a comptar de l’1 de 
novembre del 2021 i fins a la reincorporació del funcionari que té assignada la 
plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 4 
(80301/34202/110000).  
 
3. 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 la Sra. FHM, cap d’Equip de la recepció 
d’instalꞏlacions esportives i de lleure, adscrita al Departament d’Esports, al curs 
de formació “Què fer per crear un comerç electrònic o semblant, en compliment 
de la legislació aplicable”, organitzat per la Cambra de Comerç el proper dia 28 
d’octubre, amb una durada de 2,5 hores i per un import de 50€/persona 
(30101/92002/163000).  
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5119984, a nom de la Sra. Xamari Galobardas 
Asturgó, relativa a la demanda de reforma i modificació del nombre d’unitats 
immobiliàries a un local situat a la planta baixa de l’edifici del carrer 
Bonaventura Riberaygua, número 9. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5120219, a nom del Sr. Christiaan Leonard 
Bouwer, relativa a la demanda d’enderroc de l’edifici existent situat al carrer de 
la Creu Grossa, número 6. 
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3. S’acorda la solꞏlicitud número 5120924, a nom de la societat FPA, SA, 
relativa a la demanda de prorroga del termini per a la iniciació dels treballs de 
reforma i canvi d’ús autoritzats, mitjançant resolució núm. 2020/68963, de 
l’edifici situat al carrer Babot Camp, número 11. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Locub, SA, adjudicatària de les 
obres d’embelliment i pacificació del carrer Callaueta, per un import de 
75.950,58€, IGI inclòs (50101/15500/607100), corresponent a uns treballs 
complementaris no previstos en el projecte, així com publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
6. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
reforma i embelliment del carrer Verge del Remei. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
 
Quart.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert en l’article 44 de 
l’Ordinació del 30-04-2020, relatiu a la distribució i al subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, solꞏlicitat per: 
 

- La societat les Alzines de la Muntanya SLU, relativa als rebuts de l’aigua 
del primer i segon trimestre del 2021, corresponent al restaurant el 
Parador, i derivat d’una fuita d’aigua involuntària. 

 
- La Comunitat de propietaris de l’edifici Osca del Migdia, bloc D, 

urbanització dels Espuis, relativa al rebut de l’aigua del tercer trimestre 
del 2021, i derivat d’una fuita d’aigua involuntària. 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorden dues ampliacions de crèdit al capítol 1 de despeses de personal 
per un import total de 55.509€ i detallades en la taula següent, per poder 
liquidar les obligacions de les despeses de personal de relació especial fins a 
finals d’any, i que es financen contra endeutament: 
 
Partides a augmentar: 

Institut de Música/Sou Personal 
relació especial 

60201/33401/100100 28.783€ 

Promoció Turística i Comercial/Sou 
Personal relació especial 

90101/43200/100100 26.726€ 

 

 
2. S’acorden 6 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les 
demandes de diferents departaments, i detallades en la taula següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 
Tràmits, Tributs i 

Deutors/ 
Elements de 

transport 

40301/93200/
214000 

Mant. vehicles 2.000 €     

      -2.000 € 

Tràmits, Tributs 
i Deutors/ 

Altres serveis a 
l’exterior 

40301/93200/
227900 

Servei d’Obres/ 
Vies públiques 

50210/15500/
217010 

Mant. vies 
públiques 

25.000 €     

      -15.000 € 

Servei Tècnic/ 
Equipament 

tecnològic vies 
públiques 

50201/15500/
217055 

      -5.000 € 

Servei d’Obres/ 
Lloguer de 
maquinària, 

instal. i 
equipaments 

50210/15100/
203000 

      -2.000 € 

Servei d’Obres/ 
Maquinària, 

instalꞏlacions i 
equipament 

50210/15100/
213000 

      -3.000 € 
Servei d’Obres/ 
Altres serveis a 

l’exterior 

50210/15100/
227900 
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Higiene/ 
Lloguer 

d’elements de 
transport 

50301/16300/
204000 

Ampliació rènting 
vehicle 

11.286 €     

Higiene/ 
Elements de 

transport 

50301/16300/
214000 

Mant. vehicles 28.714 €     

      -25.000 € 

Higiene/ 
Recollida 

residus/Recollid
a de cartró 

50301/16200/
227020 

      -15.000 € 

Higiene/ 
Recollida 

residus/Desratit
zació 

50301/16200/
227030 

Servei de 
Circulació/ 
Sinistres 

50401/13300/
229100 

Franquícies 
sinistres 

400 €     

      -400 € 

Servei de 
Circulació/ 

Impressions i 
publicacions 

50401/13300/
227300 

Centre de 
Congressos/ 
Maquinària 

Instalꞏlacions i 
Equipaments 

90301/43202/
213000 

Reparar 
canonades 

15.000 €     

      -15.000 € 

Centre de 
congressos/ 

Altres serveis a 
l’exterior 

90301/43202/
227900 

 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’animació teatral de 
l’Oficina de correus màgica, en el marc del Poblet de Nadal 2021, a l’empresa 
Gatzara Espectacles, SL, per un import de 9.790€, IGI no inclòs 
(60101/33805/226681). 
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Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir un equip d’alta pressió 
insonoritzat a l’empresa Nogreda Serveis, SA-Garatge Nogreda, per un import 
de 14.577,75€, IGI inclòs (50301/16300/608000). 
 
2. S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5121008 Clusa, SL 
Solꞏlicitud d’embrancament 
a la xarxa pública d’aigua 
residuals o clavegueram 

Favorable 

 
 
Setè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Colꞏlegi Sant 
Ermengol, el Club Esportiu Sant Ermengol i el Club Natació Sincronitzada 
Serradells per a la utilització de la piscina del Colꞏlegi Sant Ermengol en horari 
extraescolar de novembre 2021 a juny 2022. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.45 h. 


