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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 9 de febrer del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 9 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 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 
 
Acord: 
 
Vista la renúncia presentada per la Comissió Nacional Andorrana per a la 
UNESCO al contracte d’arrendament signat el 15 de maig del 2014 amb el 
Comú, relatiu al local situat a la planta baixa de l’Edifici administratiu comunal 
del carrer Prat de la Creu 68-76, s’acorda declarar-lo resolt i rescindit amb 
efectes al dia 28 de febrer del 2022. Alhora, s’acorda autoritzar-los a continuar 
utilitzant el traster T4, situat a l’aparcament del Centre Històric. 
 
 
B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar els serveis de producció de vídeo i infografies a l'Agència 
de Notícies Andorrana, SA (ANA), per a l’any 2022, per un import de 
13.083,35€, IGI inclòs (10103/92200/226000).  
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Segon. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5121418, a nom de la societat Siresa, SL, 
relativa a la demanda de consolidació d’un l’edifici plurifamiliar situat a la 
carretera de la Comella s/n, Urbanització KAPH. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5121937, a nom de la Sra. Mònica Avendaño 
Fernandez, relativa a la demanda d’obres per obertura de finestres a la coberta 
i la instalꞏlació d’una xemeneia a l’habitatge de la planta cinquena de l’edifici 
situat al carrer Prat de la Creu, número 93. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5123400, a nom de la societat Emporium 
Gestió i Comercialització, SL, relativa a la demanda de divisió de la propietat 
horitzontal de l’edifici situat al carrer de la Grau, números 4-6-8 i Carrer del 
Consell General, núm. 7-9. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5123443, a nom de les societats Casa 
Riberaygua, SL i GRIMCI, SA, relativa a la demanda d’esmena a la descripció 
de les unitats immobiliàries situades a la tercera planta de l’edifici situat a 
l’avinguda Meritxell, número 99, seguit a les obres de reforma i ampliació 
realitzades. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
6. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar els serveis de 
propietat delegada per a la coordinació i control de les obres derivades de la 
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. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’adequació de terreny per a aparcament a l’avinguda de Santa Coloma. A tal 
efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament de lluminàries per a l’enllumenat públic de la parròquia. 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 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 70 botelles de diòxid de 
carboni alimentari necessari per al tractament de l’aigua del dipòsit de la 
Birena, a l’empresa Flama Comercial, SL, per un import d’11.216,10€, IGI no 
inclòs (50202/16100/221902). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar els treballs d'assessorament següents a l'empresa OCPS 
Auditors i Consultors, per un import de 6.061€, IGI inclòs (20101/9310/227400): 
 

- Elaboració memòria justificativa de taxes per ocupació o aprofitament 
especial de domini públic 

- Elaboració del procediment i reglament del tràmit d’alta o trasllat entre 
parròquies d’obligats tributaris 

- Ordinació del control pressupostari. 
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Quart.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Contracte de patrocini entre Comú d’Andorra la Vella i 
ASC Senior Cup relatiu a l’organització del torneig de futbol per a veterans ASC 
Andorra Senior Cup que se celebrarà a Andorra, els dies 18 i 19 de juny del 
2022, per un import de 2.400€, IGI inclòs (90101/43200/226823). 
 
 
Cinquè. 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 contractar, pel procediment de contractació directa, la revisió 
periòdica i les actuacions de manteniment de les instalꞏlacions de jocs infantils 
dels parcs de la parròquia a l’empresa Multiserveis Co-Príncep, SL, per un 
import de 8.754,68€, IGI inclòs (50107/17000/227100), empresa que va 
efectuar dits treballs l’any 2021. 
 
2. S’acorda podar l’arbrat situat al talús de l’aparcament comunal d’autobusos 
(antiga plaça de braus). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i l’Associació 
de la Gent Gran d’Andorra la Vella (AGG) per al desenvolupament de l’activitat 
de balls i viatges, per als anys 2022 i 2023, amb una aportació econòmica de 
5.550€ (70601/23100/482900), per a l’any 2022. 
 
 
B) CASAL CALONES 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar els pisos 1r A, 4t A i 3r A del Casal Calones al Sr. GAP, la 
Sra. AFRM i la Sra. CHMC, respectivament, condicionat a la presentació del 
grau de dependència (màxim grau II amb suport) per part de la Comissió de 
Valoració Sociosanitària (COVASS). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 
 

Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5121012 L.N Grupo, SL 
Subvenció Joves emprenedors 
(1r any 214,61€) 

Favorable 

5122176 
Autoturbo Méndez 
Rivas, SL 

Subvenció Joves emprenedors  
(2n any 91,80€) 

Favorable 

 
2. En virtut del Conveni signat el 12 de març del 2019 entre el Govern 
d’Andorra, el Comú d’Andorra la Vella i l’Associació Ull-Nu, s’acorda l’aportació 
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econòmica del Comú relativa a l’organització del Festival Ull-Nu, Festival 
Audiovisual d’Andorra, per a l’any 2022, per un import de 36.000€ 
(70401/23105/482900). 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda elaborar, en colꞏlaboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra, un Pla estratègic per a la zona de Santa Coloma, per un 
import de 8.360€, IGI inclòs (90102/43300/227900). 
 
2. S’acorda contractar a Andorra Telecom un servei de wifi professional per 
donar cobertura gratuïta a la plaça Guillemó, per un import de 522,50€ de quota 
de connexió i 436,81€/mes, IGI inclòs, d’abonament mensual 
(90102/433007222000). 
 
3. Vistes les demandes presentades per part d’Andorra Turisme relatives a 
l’Andorra Mountain Music Winter Edition, per poder organitzar una acció de 
street marketing, s’acorda autoritzar-los a: 
 

- Muntar un DJ set amb una hostessa a la plaça de la Rotonda (costat de 
l’Oficina de Turisme), amb connexió d’un punt de llum, els dies següents: 

o Dissabte 12 de febrer (de 12 h a 20 h) - ONT 
o Divendres 25 de febrer (de 17 h a 20 h) - ONT 
o Dissabte 26 de febrer ( de 12 h a 17 h) - ONT 
o Divendres 11 de març (de 17 h a 20 h) - ONT 
o Dissabte 12 de març ( de 12 h a 17 h) - ONT 

 
- Repartir flyers en el DJ set. 

 
 
Novè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 



AJdG núm. 22/06 
09/02/2022 

 

 7 

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 
- Una modificació i una altra autorització de terrassa de bar 
- Una alta de 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el Contracte relatiu al suport i manteniment del 
programa de gestió del Centre Esportiu dels Serradells, Deporwin, i el sistema 
de control d’accés al mateix, per l’any 2022, amb l’empresa T-Innova Ingeniería 
Aplicada, SA, per un import de 16.552,69€ (40201/92001/227500). 
 
2. S’acorda renovar el Contracte relatiu al manteniment de llicències i 
programari ESRI, per a l’any 2022, amb l’empresa Semiconductores y 
Sistemas, SA (SEYS), per un import de 12.000,00€ (40201/92001/227500). 
 
3. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el manteniment 
de les aplicacions de gestió tributària comptable, d’elaboració del pressupost, i 
de signatura electrònica, per a l’any 2022, a l’empresa T-Systems ITC Iberia, 
per un import de 22.148,45€ (40201/92001/227500), empresa propietària del 
sistema informàtic implantat. 
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional (CRA) 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA I GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
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 al Sr. CFF, cap de Servei de Gestió d’Higiene i 
Salubritat Pública, un complement de responsabilitat addicional (CRA), d’un 
import de 314,17€/mes, per assumir les tasques de cap d’Àrea de Gestió 
d’Higiene i Salubritat Pública, mentre assumeixi les mateixes 
(50301/16300/110000). 
 
2. Adscripció mitjançant comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’adscripció en 
comissió de serveis del Sr. PNA en la plaça d’operari del Servei de Pintura, 
adscrita al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, a 
comptar del 13 de febrer 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 90% de la banda salarial del 
grup funcional C, nivell 4 (50501/1330101/110000).  
 
3. Nomenament d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
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, el Sr. SAFX 
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com a treballador públic interí, en la plaça de conserge d’instalꞏlacions i 
equipaments esportius i de lleure, a comptar de l’11 de febrer del 2022 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 2 (80301/34202/110000). 
 
4. Hores ordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i la demanda del cap de 
Servei del Centre de Congressos, s’acorda el pagament de les hores ordinàries 
següents: 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
ANJA      54:19h 
CMI      26:48h 
CBJ      39:32h 
SRI      36:15h 
(90301/43202/110500). 
 
5. Cursos de formació  
 
Vistos els informes de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el Pla de 
Formació aprovat per la Junta de Govern de l’1 de desembre del 2021, 
s’acorda autoritzar l’assistència als cursos de formació següents: 
 

- Del personal assignat al curs de formació “Plataforma Elevadora”, organitzat 
per UNIDA qualitat i prevenció en modalitat presencial, que es durà a terme 
el dilluns 14 i el dijous 17 de febrer del 2022, amb una durada de 7 hores i 
per un import de 950€ (30101/92002/163000). 
 

- Del personal assignat als cursos de formació “Treballs en alçada” i 
“Reciclatge en treballs en alçada”, organitzat per UNIDA qualitat i prevenció 
en modalitat presencial, que es duran a terme el divendres 18 de febrer del 
2022 de les 10 h a les 13 h i el dimarts 15 de febrer de les 10 h a les 12 h, i 
per un import de 75€/persona i 60€/persona, respectivament, 
(30101/92002/163000).  

 
- Del personal assignat adscrit al Departament de Social, al curs de formació 

“L’entorn de malalties minoritàries”, organitzat per la Universitat d’Andorra en 
modalitat virtual i presencial, que es durà a terme el divendres i dissabte 26 
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de març del 2022, amb una durada de 8 hores i per un import de 
80€/persona (30101/92002/163000). 
 

- De la Sra. SAM, cap d’Àrea de Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua 
Potable, al curs online “Gestió de la Biodiversitat en espais naturals i espais 
urbans, impartit per l’Escola de Formació del Colꞏlegi d’Ambientòlegs de 
Catalunya, que es durà a terme el dimecres 23 de febrer, dimecres 2 de 
març i dimecres 9 de març del 2022, de 17 h a 20 h, amb una durada de 9 
hores lectives, per un import de 135€ (30101/92002/163000).  

 
- De la Sra. MSS, tècnica de Joventut i Participació Ciutadana, al curs online 

“Taller sobre resiliència i gestió emocional per personal d’atenció al client”, 
impartit per la Cambra de Comerç, que es durà a terme el dijous 10 de febrer 
del 2022, de 9.30 h a 13.30 h, per un import de 80€ (30101/92002/163000).  

 
 
Desè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda adequar l’accés a l’església de Santa Coloma, d’acord amb 
l’informe realitzat conjuntament amb els tècnics del Departament de Patrimoni 
Cultural del Govern. 
 
2. Vista la solꞏlicitud presentada per part de la societat Independent Club, SLU, 
s’acorda autoritzar-los a realitzar un rodatge als entorns dels boscos d’Andorra 
la Vella, del 14 al 27 de febrer d’enguany, amb opció d’allargar-ho una setmana 
més. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 15.00 h. 


