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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 26 de gener del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 26 de gener del 2022, 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 
L’Hble. 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. S’acorda procedir al pagament de la quota corresponent a l’any 2022 a favor 
de l’organització Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, per un import de 
1.058€ (10101/92000/482900). 
 
2. Vist l’error de transcripció constatat en el moment de la facturació de l’import 
dels abonaments dels aparcaments, establert en l’Ordinació de preus públics 
del 20 de desembre del 2021, per a l’any 2022, publicada al BOPA núm. 141, 
del 29 de desembre del 2021, Annex 3: Aparcaments o reserves 
d’estacionament a la via pública i guals (Articles 13, 14 i 15), apartat 
Abonament mensual per a empresa o comerç; 
 
S’acorda rectificar aquesta errada i publicar al BOPA la correcció d’errata 
corresponent, que queda redactada com segueix: 
 
On hi diu: 
“Abonament mensual per a empresa o comerç 
1 vehicle règim 24 h: 58,00 euros/mes (1,93 euros/dia)” 
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Hi ha de dir: 
“Abonament mensual en aparcaments horitzontals 
1 vehicle règim 24 h: 40,00 euros/mes (1,33 euros/dia)”. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar la subvenció corresponent a l’any 2022 a Andorra 
Desenvolupament i Inversió, SAU (ADI), relativa a l’organització de l’Andorra 
Multisport Festival que tindrà lloc entre el 3 de febrer i el 3 de juliol, per un 
import de 150.000€ (90101/43300/482900), segons el que estableix el Conveni 
de colꞏlaboració signat el 19 de gener del 2021. 
 
 
B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les propostes d’horaris del Centre de Congressos, per a l’any 
2022, següents: 
 

- Horari d’atenció al client: de dilluns a divendres de 8 a 15.30 hores. 
Si hi ha esdeveniments previstos al Centre de Congressos, es 
modificaran els horaris de l’equip (flexibilitat horària), com també 
s’atendran actes fora de l’horari establert per continuar donant el millor 
servei al públic. 

- Tancament del Centre de Congressos: del 24 de desembre del 2022 al 8 
de gener del 2023 (ambdues dates incloses). 
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2. S’acorda l’aportació econòmica a Andorra Turisme, SAU relativa a l’adhesió 
a l’Andorra Convention Bureau, durant l’any 2022, per un import de 10.500€, 
IGI inclòs (90301/43202/226000). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el personal extern per a la 
realització dels diferents muntatges que se celebraran al Centre de 
Congressos, durant l’any 2022, a l’empresa Randstad Recursos Humans, SL, 
per un import de 19.176€, IGI inclòs (90301/43202/227900). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament i la colꞏlocació d’una estructura multijoc i el seu paviment de 
seguretat al parc dels Artells de Santa Coloma. A tal efecte, s’aproven els plecs 
de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
 
Quart.  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 Carnaval 2022 que se 
celebrarà de l’1 al 4 de març de 2022. 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb l’Andorra Okada Dojo 
relatiu a l’organització del Campus de Kendo de Carnaval 2022 que se 
celebrarà de l’1 al 4 de març de 2022. 
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3. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb la Federació 
Andorrana de Basquetbol relatiu a l’organització del Campus de Bàsquet de 
Carnaval 2022 que se celebrarà de l’1 al 4 de març de 2022. 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb la Unió Esportiva 
Santa Coloma relatiu a l’organització del Campus de Futbol Sala de Carnaval 
2022 que se celebrarà de l’1 al 4 de març de 2022. 
 
5. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Voleibol 
Andorra relatiu a l’organització del Campus de Voleibol de Carnaval 2022 que 
se celebrarà de l’1 al 4 de març de 2022. 
 
 
B) ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament de diversos vehicles per a diferents serveis del Comú. A tal 
efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de la delegació de Barcelona d’OXFAM-
Intermón, s’acorda autoritzar-los a realitzar accions de sensibilització i captació 
de socis a l’avinguda Meritxell, del 23 al 26 de febrer, de les 10 a les 20 h. 
 
 
Sisè.  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. 

 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta 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 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit internacional per adjudicar els serveis de 
l’Oficina Tècnica per a la implantació de l’Administració electrònica. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècnics i es publica al BOPA 
l’Edicte de licitació. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional  
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 



AJdG núm. 22/04 
26/01/2022 

 

 6 

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
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. LPY, tècnica administrativa, un 
complement de responsabilitat addicional (CRA), d’un import de 389,95€/mes 
per assumir les tasques pròpies de la Sra. SSM, actualment en atur de treball, 
a comptar de l’1 de desembre del 2021 i mentre assumeixi aquestes tasques.  
 
2. Nomenaments temporals de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA I GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb l’article 
104.d de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. CCK com a 
treballador públic interí, en la plaça d’operari de gestió del medi ambient, a 
comptar de l’1 de febrer del 2022 i fins al 31 de desembre del 2023, amb un 
salari en base al 80% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 5 
(50107/17000/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 104.b i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. MCM 
com a treballadora pública interina, en la plaça de treballadora social de l’Àrea 
de Social, a comptar de l’1 de febrer del 2022 i fins a la reincorporació de la 
funcionària que té assignada la plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, 
del grup funcional B, nivell 7 (70601/23100/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb l’article 
104.d de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la 
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Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. RGA com a 
treballadora pública interina, en la plaça d’administrativa per a l’Àrea 
d’Aparcaments, del 27 de gener al 26 de juliol del 2022, amb un salari en base 
al 80% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 4 
(50501/1330101/130000).  
 
3. Demanda de gaudiment de vacances fora de termini 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA I GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda efectuada per 
la Sra. SAM, cap d’Àrea de Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, 
s’acorda autoritzar-la a gaudir els 11 dies de vacances pendents corresponents 
a l’any 2021, més enllà del 31 de gener del 2022, per motius de necessitats del 
servei, ampliant el termini per a fer-les fins al 4 de març del 2022. 
 
ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda efectuada pel 
Sr. CFF, cap de Servei de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, s’acorda 
autoritzar-lo a gaudir els 7 dies de vacances pendents corresponents a l’any 
2021, més enllà del 31 de gener del 2022, per motius de necessitats del servei, 
ampliant el termini per a fer-les fins al 31 de març del 2022.  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda efectuada per 
la cap d’Àrea d’Urbanisme i Projectes, s’acorda autoritzar la Sra. SDA a gaudir 
els 5 dies de vacances pendents corresponents a l’any 2021, més enllà del 31 
de gener del 2022, per motius de necessitats del servei, ampliant el termini per 
a fer-les fins al 28 de febrer del 2022.  
 
 
4. Permís administratiu retribuït  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA I GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
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SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
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 Muntanyisme, 
al Sr. MDD, del 2 al 4 de febrer del 2022, per assistir a la prova World 
SKYSNOW Championships, com a membre de l’Equip Nacional de Curses de 
Muntanya i que es durà a terme a Sierra Nevada. 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5120266, a nom del Sr. Jaume Marticella 
Profitos, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de residència a 
habitatges de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 126. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5123192, a nom del Ministeri de Territori i 
Habitatge-Govern d’Andorra, relativa a la demanda d’assenyalament i rasants 
de la parcelꞏla de terreny situada al carrer Terra Vella, números 26-36. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5123318, a nom del Sr. Jaume Solà Escriu, 
relativa a la demanda de pròrroga de la llicència d’obres per la reforma i canvi 
d’ús d’hotel a habitatges de l’edifici situat a l’avinguda Santa Coloma, número 
24.   
 
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 
remodelació i embelliment de la plaça de la Rotonda i els seus entorns, fase 2. 
A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
6. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’embelliment del carrer la Llacuna. 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) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda adquirir a Andorra Telecom 4 targetes 3G SIM per a les PDA dels 
nous agents de circulació comunal, pels imports següents per a cada targeta: 
 

- Alta: 15€, IGI inclòs 
- Recurrent mensual: 3,5€ 
- Forfet de dades de 200 MB: 1€. 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acord: 
 
S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert en l’article 44 de 
l’Ordinació del 30-4-2020 relativa a la distribució i al subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, solꞏlicitada per la 
societat Vienesa de Restauració, SAU, relativa als rebuts de l’aigua del segon i 
tercer trimestre del 2021 del restaurant Viena, situat a l’avinguda de Salou, 82-
84, i derivat d’una fuita d’aigua involuntària. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.45 h. 


