
AJdG núm. 22/05 
02/02/2022 

 

 1 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 2 de febrer del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 2 de febrer 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda colꞏlaborar amb l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra 
en els projectes següents: 
 

- Exposició fotogràfica de fotos artístiques de trasplantats, a partir del dia 
6 de juny (Dia Mundial dels Trasplantats), en un espai comunal. 

- Emplaçament d’un monument a Andorra la Vella en reconeixement del 
gest solidari del donant, en el lloc que es determini, anant a càrrec del 
Comú els costos del muntatge. 

 
2. Protocol d’actuació aplicat al personal pels casos relacionats amb la 
pandèmia del SARS-CoV-2 

Vistes les mesures adoptades pel Govern mitjançant el Decret 43/2022, del 31-
1-2022, de mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, publicat al BOPA núm. 14, del 
31 de gener del 2022, i els protocols establerts pel Govern relatius als resultats 
positius de TMA o TRA o per contacte d’un positiu, s’acorda el protocol 
d’actuació següent que s’aplicarà al personal del Comú d’Andorra la Vella: 
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- En cas que la persona treballadora resulti positiva, podrà fer teletreball si 
les característiques del lloc de treball li ho permeten, degudament validat 
pel comandament corresponent. Si no és així, haurà de contactar amb el 
metge referent per tramitar la baixa mèdica que determini la durada de 
l’aïllament. En aquest darrer cas i, únicament pels casos positius de 
COVID, el Comú es farà càrrec del percentatge no cobert per la CASS 
corresponent als conceptes retributius estructurals fins al 28 de febrer 
del 2022. 
 

- Pels casos de les persones treballadores amb un fill a càrrec, que es 
trobi en aïllament domiciliari, se’ls facilitarà la demanda de recuperació 
horària, vacances o el permís administratiu per assumptes personals, si 
escau, o bé de manera excepcional i justificada per necessitats del 
servei, i sempre que les característiques del lloc de treball els hi ho 
permetin, es podrà donar suport al servei de manera telemàtica.  

 
El Departament de Recursos Humans serà qui gestionarà l’aplicació d’aquest 
protocol, havent de trametre al referit departament tota la informació necessària 
i requerida en qualsevol de les situacions relacionades anteriorment.  
 
 
Segon. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’adequació de l’aparcament de Solobre. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament de comptadors electrònics d’aigua potable. A tal efecte, 
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s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el manteniment 
de la 1a i 2a fase de la xarxa fixa de telelectura de comptadors, a l’empresa 
Ecologia i Tècnica, SA-Ecotècnic, SAU, per un import de 13.512,96€, IGI no 
inclòs (50202/16100/227900), empresa representant al Principat d’Andorra de 
la marca instalꞏlada. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
S’acorda adquirir diversos materials de neteja per a l’any 2022, per tenir en 
estoc al Magatzem Central, segons l’adjudicació del concurs nacional relatiu al 
subministrament de materials de neteja acordada per la Junta de Govern del 21 
d’abril del 2021, per un període de 2 anys, a les empreses següents: 
 

- Rosa Distribució i Neteja, SL (RODISNET), per un import de 38.698,10€ 
IGI inclòs (40103/93100/221800).  

- Practicsac, SA, per un import de 19.972,23€, IGI inclòs 
(40103/93100/221800). 

 
 
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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar l’Addenda al Contracte del 21 de maig del 2021, amb 
l’empresa Ecologia i Serveis, SL, relativa al concurs del servei de neteja de 
diferents instalꞏlacions de la parròquia, concretament el lot 8: WC públic del 
Parc Central, per un import de 16.632,33€, IGI inclòs (50107/17000/227000). 
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2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 31 jardineres semi circulars 
per colꞏlocar als fanals de la parròquia, per a nous emplaçaments, a l’empresa 
Senyalitzacions Stop, SL, per un import de 10.657,96€, IGI inclòs 
(50107/17000/607301). 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 27 de gener relativa als 
habitatges del Comú d’Andorra la Vella per a la gent gran, i d’acord amb 
l’establert en l’article 6. Condicions econòmiques de l’Ordinació del 12 d’octubre 
del 2017 reguladora de l’accés als habitatges del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorden les propostes següents: 
 

- Expedient PS01*2015: modificació del preu del lloguer del pis 1r B, per 
un import de 253,60€ mensuals. 

 
- Expedient PS31*2019: modificació del preu del lloguer del pis 2n A, per 

un import de 261,12€ mensuals. 
 

- Expedient PS18*2009: modificació del preu del lloguer del pis 2n B, per 
un import de 271,88€ mensuals. 

 
- Expedient PS30*2018: modificació del preu del lloguer del pis 2n C, per 

un import de 249,50€ mensuals. 
 

- Expedient PS02*2015: modificació del preu del lloguer del pis 4t B, per 
un import de 272,15€ mensuals. 

 
- Expedient PS13*2009: modificació del preu del preu del lloguer del pis 4t 

C, per un import de 476,83€ mensuals. 
 

- Expedient PS29*2018: modificació del preu del lloguer del pis 5è A, per 
un import de 247,35€ mensuals. 
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B) CASAL CALONES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda acceptar la renúncia de la Sra. YFJ i atorgar l’àtic del Casal 
Calones a la Sra. PPA, condicionat a la presentació del grau de dependència 
(màxim grau II amb suport) per part de la Comissió de Valoració Sociosanitària 
(COVASS). 
 
2. S’acorda atorgar el pis 5è B del Casal Calones a la Sra. YFJ, condicionat a la 
presentació del grau de dependència (màxim grau II amb suport) per part de la 
Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’impermeabilització de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells. 
A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5123002 Marc Saurí Alcaraz 
Subvenció Joves emprenedors  
(1r any 740,81€) 

Favorable 
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Sisè.  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 de propietat. 

 
 
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. Publicació d’un concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat a l’article 35 
de l’Ordinació del 30-9-2021, de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda publicar un concurs de mobilitat interna entre els funcionaris i 
treballadors públics indefinits de l’Administració general, de l’Administració de 
Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al 
Consell General, per proveir una plaça de tècnic superior en arquitectura 
(50101/15100/110000).  
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2. Inici d’una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA I GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL PLA NACIONAL DE RESIDUS I ABOCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’adscripció en 
comissió de serveis de la Sra. FAJ en la plaça d’administrativa de l’Àrea de 
Gestió del Pla Nacional de Residus i Abocaments, a comptar del 15 de març 
del 2022 i per un període màxim de 4 anys, tal com preveu l’article 64 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, i 
amb un salari corresponent al 127,92% de la banda salarial del grup funcional 
C, nivell 4. 
 
3. Nomenament provisional 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 l’article 
104.c de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics 
interins, per a les activitats esportives de les vacances de Carnaval, les 
persones següents:  
 
a) Sr. GDDJ en la plaça de monitor de dia i de ludoteca, de l’1 al 4 de març del 
2022, amb un salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 39 
hores. 
 
b) Sra. OMLM en la plaça de monitora de dia i de ludoteca, de l’1 al 4 de març 
del 2022, amb un salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 
37,5 hores. 
 
c) Sra. CMCP en la plaça de monitora de dia i de ludoteca, de l’1 al 4 de març 
del 2022, amb un salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 
37,5 hores (80101/34000/130000). 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb l’article 
104.c de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, com a treballador públic 
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interí, per a les activitats organitzades des del Departament de Joventut i 
Participació Ciutadana durant la setmana de carnaval, el Sr. RRM en la plaça 
de monitor de joventut, de l’1 al 5 de març del 2022, amb un salari en base a 
8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 37 hores (70401/23105/130000).  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
 
a) La renúncia del Sr. BFP com a treballador públic interí, en la plaça de 
professor de l’Institut de Música, essent el seu últim dia laboral el 23 de gener 
del 2022. 
 
b) De conformitat amb els articles 104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, el nomenament, amb caràcter 
provisional, com a treballador públic interí, en la plaça de professor de l’Institut 
de música, del Sr. UFD, nomenament i data d’inici supeditades a l’obtenció del 
permís de treball fronterer i amb data de fi el 30 de juny del 2022, amb un salari 
en base a 16,68€/h, a raó de 14,83 h/setmanals (60201/33401/130000).  
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la despesa corresponent a la direcció facultativa dels treballs 
silvícoles de millora forestal a la parròquia d’Andorra la Vella, per al període 
2022, a l’empresa Sistema d’Informació Geogràfica i Assessoraments, SL 
(SILVAGRINA, SL), per un import de 15.000€, IGI inclòs 
(50103/17202/607730). 
 
2. S’acorda contractar els treballs silvícoles de millora forestal als boscos de la 
parròquia d’Andorra la Vella a l’empresa Avet Negre, SL (Tot Boscos), per un 
import de 92.837,80€, IGI inclòs (50103/17202/607730), segons l’adjudicació 
del concurs nacional relatiu a la realització dels treballs silvícoles de millora 
forestal als boscos del Principat d’Andorra, per part del Comú d’Ordino, en 
representació dels 7 Comuns. 
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Vuitè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5121819, a nom del Sr. Jordi Pantebre Yebra, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de local comercial a habitatge de 
l’edifici situat al carrer Ciutat de Valls, número 15, i Placeta del Puial, número 
18. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5121910, a nom de la Comunitat de 
Propietaris de l’edifici Alzina, relativa a la demanda de reforma i millora 
d’accessibilitat de l’edifici situat al carrer l’Alzinaret, número 16. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5123185, a nom de la Comunitat de 
Propietaris Edifici EICASA, relativa a la demanda de consolidació de l’edifici 
situat a l’avinguda Santa Coloma, número 108, i carrer Camp Bastida, número 
2.   
 
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 
construcció d’un lavabo adaptat i d’un local al costat de l’Oficina de Turisme de 
la plaça de la Rotonda. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5123122, a nom del Sr. 
Ronaldo Bautista Pico, que actua en representació de la societat Cava 
Ronaldo, SLU, relativa a la demanda d’una reserva especial al carrer de la 
Llacuna, núm. 7.  
 
2. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5123251, a nom del Sr. 
Vladimir Vdovin, que actua en nom propi, relativa a la demanda d’una alta de 
gual al carrer Tossalet i Vinyals, núm. 5. 
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3. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5123219, a nom del Sr. 
Armand Cachafeiro, que actua en representació de la societat G.A.C.E.S 
Manteniments, SL, relativa a la demanda d’una baixa de gual a l’Antic Camí 
Ral, núm. 14.  
 
4. S’acorda desestimar la solꞏlicitud número 5122669, a nom de la Comunitat 
de Propietaris de l’edifici Baluard, relativa al canvi d’ubicació d’un mirall a 
l’avinguda Santa Coloma, núm. 3-9. 
 
5. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5122700, a nom de la 
Comunitat de Propietaris de l’edifici Mirasol, relativa a la demanda de 
colꞏlocació d’un mirall al carrer Baixada del Molí, núm. 39. 
 
6. S’acorda anulꞏlar les sancions notificades, per error, al Sr. TFJM, per un 
import de 200,10€ i notificar les mateixes al propietari del vehicle el Sr. DCDFD. 
 
7. S’acorda ubicar una zona comercial amb capacitat per a dos vehicles al 
costat dret del carrer Verge del Pilar i reduir a dues places la zona de motos del 
costat esquerre. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.20 h. 


