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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 23 de febrer del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 23 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern en el curs de les sessions 
celebrades els dies 28 de juliol i 1 de setembre del 2021, en relació amb la 
contractació i execució dels treballs de millora de l’enllumenat del carreró 
propietat del Consell General, situat entre el carrer de la Vall i la passarelꞏla 
Rosa Ferrer; 
 
Vist el conveni de colꞏlaboració establert entre el Consell General i el Comú 
d’Andorra la Vella, del 19 de desembre del 2020, amb l’objectiu de reforçar la 
gestió del referit carreró, assimilant-lo a una via pública convencional pel que fa 
a la seva neteja, control i manteniment; 
 
Atès que, en aquest moment, el Govern considera que no li correspon assumir 
cap despesa per a la realització d’aquesta millora de l’enllumenat d’aquest 
tram; 
 
S’acorda modificar els acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions 
anteriorment referides, en els termes següents: 
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a) Establir un conveni entre el Consell General i el Comú d’Andorra la Vella, pel 
qual el Comú contractarà i executarà la millora de l’enllumenat del pas propietat 
del Consell General entre el carrer de la Vall i la passarelꞏla Rosa Ferrer. 
 
El Consell General participarà a sufragar el cost de la nova instalꞏlació fins a un 
topall màxim de 7.500€ (impostos inclosos) que abonarà directament al Comú. 
La diferència serà assumida íntegrament pel Comú d’Andorra la Vella. 
 
b) En mèrits al conveni establert entre el Consell General i el Comú d’Andorra 
la Vella per a la millora de l’enllumenat del pas propietat del Consell General 
situat entre el carrer de la Vall i la passarelꞏla Rosa Ferrer, s’acorda contractar 
a l’empresa Construccions Modernes, SA la realització dels referits treballs per 
un import de 46.209,12€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 
 
2. S’acorda renovar el contracte del Sr. Francesc Delgado Jimenez, com a 
dinamitzador de les associacions comercials, en qualitat de personal de relació 
especial, amb un salari brut corresponent al grup B, nivell 7, al 105% de banda, 
a partir de l’1 de març del 2022 i fins a final del mandat. 
 
De conformitat amb l’article 7 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, en tractar-se de personal de 
relació especial que presta, amb caràcter de confiança, assistència als cònsols, 
el seu nomenament i cessament correspon directament a aquests, i pot ser 
destituït en qualsevol moment i en tot cas cessarà quan també ho faci el titular 
del càrrec que el va nomenar. 
 
3. S’acorda incoar un expedient disciplinari al Sr. GMJ amb referència EX-D 
001/2022-MG per uns fets que podrien ser constitutius de dues faltes molt 
greus previstes en l’article 47 apartats a) i b) de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, 
dels agents de circulació comunals, descrites respectivament com 
“L’incompliment de l’ordenament jurídic andorrà en l’exercici de les funcions” i 
“Qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte dolós provada en 
procediment judicial i una vegada hagi recaigut sentència ferma” -sense 
perjudici d’ulterior qualificació-; i suspendre la tramitació de l’expedient 
disciplinari fins que recaigui una resolució en la via penal. 
 
 
B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de la impressió 
de l’Informatiu Comunal, per a l’any 2022, a l’empresa Gràfiques Andorranes, 
SL, per un import de 14.609,08€, IGI inclòs (10103/92200/227300). 
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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  
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat. 

 
2. S’acorda publicar al BOPA els Edictes pels quals es fa públic que s’ha instat 
el cessament definitiu de les activitats i la cancelꞏlació dels negocis següents: 
 

- IL Serveis 
- Consultori dentista J. Marc Diet 
- Valigo. 

 
 
S’informa: 
 
1. De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
2. De les altes d’ofici de propietat (unitats immobiliàries) provinent del Servei de 
Cadastre que s’adjunten 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. 
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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la migració de 200 
llicències Office 365 Basic i 1 llicència Power Automate, per un import de 
8.388,64€, IGI inclòs (40201/92001/640000), i 210 llicències Office 365 
Standard, per un import de 21.714,89€, IGI inclòs (40201/92001/640000), a la 
modalitat NCE (New Commerce Experience) imposada per part de Microsoft, a 
l’empresa SEMIC, SA, empresa gestora actual de dites llicències, i restant 
pendent de l’abonament de la part no consumida del contracte actual en el 
moment de fer efectiva la migració. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Renúncia d’un treballador públic indefinit 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, 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 de conformitat amb l’article 
51 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda la renúncia del Sr. SGG, treballador públic indefinit, en la plaça 
d’auxiliar de l’equip de Xarxes i Salubritat Pública, essent el seu últim dia 
laboral el 30 de març del 2022, data a partir de la qual perdrà la condició de 
treballador públic indefinit del Comú d’Andorra la Vella a tots els efectes.  
 
2. Nomenament de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA  
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 104.a i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
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d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter temporal, el Sr. RMO com 
a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar de neteja de la via pública, a 
comptar de l’1 de març del 2022 i mentre es desenvolupa i es cobreix la plaça 
vacant mitjançant el procediment de provisió, i amb un salari en base al 80%, 
del grup funcional C, nivell 2 i, la retribució del complement específic d’higiene 
per un import de 242,54€ bruts mensuals des de l’inici de la seva contractació 
(50301/16300/110000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb 
l’article 104.b de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter temporal, el Sr. MLJM com 
a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar de neteja de la via pública de 
tarda, a comptar de l’1 de març del 2022 i fins al retorn de la persona titular de 
la plaça, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 2 i, la 
retribució del complement específic d’higiene per un import de 188,64€ bruts 
mensuals des de l’inici de la seva contractació (50301/16300/110000). 
 
3. 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, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Novembre 2021 
DLPFJP        04:18h 
(50202/16100/110500).  
 
4. Cursos 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 de l’1 de desembre del 2021, 
s’acorda autoritzar l’assistència de la Sra. BLL i del Sr. BGJA al curs de 
formació “Aprèn a enregistrar i editar vídeos curts amb el mòbil per a xarxes 
socials”, organitzat per la Cambra de Comerç, de manera presencial, el dia 29 
de març del 2022, amb una durada de 5 hores i per un import de 115€/persona 
(30101/92002/163000). 
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5. Substitució de dos desfibrilꞏladors instalꞏlats a la parròquia 
 
A proposta de la Creu Roja Andorrana, s’acorda substituir dos dels 
desfibrilꞏladors instalꞏlats a la parròquia per dos de nous i procedir a fer els 
tràmits administratius escaients. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5121825, a nom del Sr. Joel Alexis Laborde, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús d’oficina a esportiu, de la unitat 
situada a la planta segona, porta A, de l’edifici d’habitatges situat al carrer 
Esteve Dolsa Pujal, número 28. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5121993, a nom de la societat Croissanteries 
Diva, SL, relativa a la demanda de reforma d’un local comercial situat a la 
planta baixa de l’edifici situat a l’avinguda Doctor Mitjavila, número 20. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5122100, a nom dels Srs. Albert i Xavier Pons 
Domenjó, relativa a la demanda de reforma i divisió d’un habitatge en dos  a la 
planta primera, de l’edifici d’habitatges situat al carrer Bonaventura Riberaygua, 
número 24. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5123399, a nom de la societat Domini Roc, 
SLU, relativa a la demanda de divisió de finca de l’edifici d’habitatges situat al 
carrer Prat de la Creu, número 44. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5123502, a nom de la Sra. Montserrat 
Pantebre Martinez, relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla situada 
al carrer de la Vall, número 10. 
 
6. S’acorda la solꞏlicitud número 5124316, a nom de la Federació Andorrana de 
Futbol, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de 
l’edificació provisional i ampliació dels vestuaris de dos camps de futbol a la 
unitat PP-SUR-12 Borda Mateu. 
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7. S’acorda la solꞏlicitud número 5123908, a nom del Sr. Oliver Rodriguez 
Lamas, relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla situada al carrer de 
l’Abeurador, número 3. 
 
8. S’acora la solꞏlicitud número 5123921, a nom del Sr. Pere Torres Masbernat, 
relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de reforma i 
ampliació de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Tossalet i Vinyals, números 
9-11. 
 
9. S’acorda la solꞏlicitud número 5124055, a nom de la societat Cintet Petit, 
SLU, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de 
reforma i ampliació de l’edifici situat a la plaça Princep Benlloch, número 5, Cal 
Cintet.  
 
10. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
11. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’embelliment dels passatges de l’Aigüeta i Europa, fase 1. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
12. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la redacció del 
projecte i la direcció de les obres d’urbanització del carrer Roc dels Escolls a 
ENGINE, SA, per un import total d’11.900€ IGI inclòs, (50101/15100/609000), 
dels quals 6.257€ pel que fa a la redacció de projecte i 5.643€ per a la direcció 
de les obres. 
 
 
Quart.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el complement de 
l’embelliment de l’avinguda d’Enclar, 111-115, a l’empresa Constructora 
d’Obres Públiques, SA (COPSA), per un import de 9.293,81€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100). 
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B) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir material divers per realitzar 
el canvi de comptadors de la xarxa d’aigua potable a l’empresa Jocor, SLU, per 
un import d’11.719,37€, IGI no inclòs (50202/16100/617211). 
 
2. S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5124119 
Factory Food 21, 

SL 

Solꞏlicitud modificació 
embrancament d’aigua 
potable al Camí Borda 
Nova, nau 18 (naus 
Terravella) 

Favorable 

 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden 2 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les demandes 
dels departaments i detallades en la taula següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 

Higiene/ 
Manteniment 
contenidors 

50301/16300/
219030 

Mant. mini-
deixalleries 

14.000€     

      -14.000€ 
Higiene/ 
Neteja i 

sanejament 

50301/16300/
227000 

C.C. La Llacuna/ 
Maquinària, 

instalꞏlacions i 
equipaments 

60106/33300/
213000 

IPC mant. 
ascensors 

369€     

      -369€ 
C.C. La Llacuna/ 
Edificis i altres 
construccions 

60106/33300/
212000 
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Cinquè. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de la Creu Roja Andorrana, s’acorda 
cedir-los gratuïtament la sala Consòrcia del Centre de Congressos els dies 26, 
27 i 28 de setembre del 2022, per a l’organització de la campanya de donació 
de sang. 
 
2. Vista la demanda presentada per part de Ràdio Cadena Ser, s’acorda cedir-
los la sala Consòrcia del Centre de Congressos, els equipaments tècnics i el 
personal necessari per celebrar la cloenda del programa “Amb veu de dona” 
que tindrà lloc el 13 o el 20 de juny del 2022, a canvi de falques radiofòniques a 
les emissores del grup. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
A) ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de pintura a 
l’exterior del Centre Esportiu dels Serradells, a la zona de l’anellat estructural 
de la plaça Pierre de Coubertin, a l’empresa Rehabilitem les Valls, SLU (Eman 
Group), per un import de 25.060€, IGI no inclòs (80301/34202/612000). 
 
 
B) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda la Normativa reguladora del procediment d’inscripció a les activitats 
esportives, de lleure i adults, organitzades pel Comú d’Andorra la Vella. 
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Setè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un contracte amb l’empresa Five Media Clan, SL per a 
l’organització d’un streaming en directe amb els Youtubers RickyEdit i 
Agustin51, que tindrà lloc el proper dia 12 de març, a l’espai de l’antiga caserna 
de bombers, per un import de 9.000€, IGI no inclòs (90102/43300/226821). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 11.30 h. 


