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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 2 de març del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 2 de març 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 
 
COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Contractar els forfets de publicitat als mitjans de comunicació nacionals 
següents, per anunciar els esdeveniments que s’organitzaran al llarg de l’any 
2022, així com anuncis i informació de caràcter institucional, i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent: 
 

- Premsa Andorrana - Diari d’Andorra, per un import de 19.149,63€, IGI 
inclòs (10103/92200/226000) 

- Andorrana de Publicacions - Periòdic d’Andorra, per un import de 
17.921,28€, IGI inclòs (10103/92200/226000) 

- La Veu del Poble - Bon Dia, per un import de 19.758,65€, IGI inclòs 
(10103/92200/226000). 
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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 
- Altes de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar. 

 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 30 ordinadors amb pantalla a 
l’empresa Andorsoft, SA, per un import de 21.318,00€, IGI inclòs 
(40201/92001/606000). 
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria    
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 34 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda declarar desert el concurs de mobilitat interna del 2 de febrer del 2022 
per tal de proveir una plaça de tècnic superior en arquitectura i procedir a la 
publicació externa del procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça (50101/15100/110000). 
 
2. Publicació d’edictes externs com a treballadors públics interins per a 
les activitats de l’estiu 2022 
 
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 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de personal per 
nomenar amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, 10 
auxiliars com a suport del Servei de Gestió del Medi Ambient, per a l’estiu 
2022, del 4 de juliol al 31 d’agost del 2022, amb els requisits establerts en 
l’Edicte de convocatòria (50107/17000/130000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de personal per 
nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, 40 
informadors de carrer i 2 responsables de grup, per a l’estiu 2022 (del 4 de juliol 
al 31 d’agost del 2022), amb els requisits establerts en l’Edicte de convocatòria 
(90201/43201/130000). 
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b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de personal per 
nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, 10 
informadors turístics, 1 guia turístic cultural i 1 guia turístic de muntanya, per a 
l’estiu 2022 (del 4 de juliol al 4 de setembre del 2022), amb els requisits 
establerts en l’Edicte de convocatòria (90201/43201/130000). 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de personal per 
nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, 62 
monitors d’activitats esportives per a l’estiu 2022 (del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022), amb els requisits establerts en l’Edicte de convocatòria 
(80101/34000/130000). 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de personal per 
nomenar amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, 23 
monitors per a les activitats d’espais de lleure per a l’estiu 2022 (del 4 de juliol 
al 7 de setembre del 2022), amb els requisits establerts en l’Edicte de 
convocatòria (80101/34000/130000).  
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de personal per 
nomenar amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, 6 
monitors com a suport del Servei de Joventut i Participació Ciutadana, per a 
l’estiu 2022, (del 4 de juliol al 7 de setembre del 2022), amb els requisits 
establerts en l’Edicte de convocatòria (70401/23105/130000). 
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3. Nomenament amb caràcter temporal d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.a i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter temporal, la Sra. OBT com 
a treballadora pública interina, en la plaça de tècnica en educació infantil, a 
comptar del 7 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 5 (70203/32102/110000).  
 
4. Adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 81.2 i 
81.4 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, i l’article 
19 de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el 
treball, s’acorda l’adscripció temporal per motius de salut del Sr. GGJ, en la 
plaça d’administratiu al Departament de Social, adaptant les retribucions 
corresponents al lloc de destinació.  
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5120398, a nom de la Sra. Mercè Torres Alís, 
relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla de terreny situada a l’Antic 
Camí Ral, número 11-13. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5123806, a nom de Molines Immobles, SLU, 
relativa a la demanda d’instalꞏlació de micropilots a la parcelꞏla de terreny 
situada al carrer Prat del Rull, número 5. 
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3. S’acorda la solꞏlicitud número 5124021, a nom del Sr. Jordi Sala Monpel, 
relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla de terreny situada a 
l’Avinguda Meritxell, número 105-107. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda formalitzar el Conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i Andorra 
Telecom relatiu als treballs definits en el projecte “Embelliment del carrer la 
Llacuna”. 
 
 
Quart.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5124172 
Prestigi Hotels, 

SAU 

Solꞏlicitud de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer de la 
Roda. 

Favorable 

 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
la direcció dels treballs de prospecció de nous recursos hídrics a la parròquia 
d’Andorra la Vella a l’empresa Igeotest, SLU, per un import de 7.900€, IGI no 
inclòs (50202/16100/609000). 
 
 
SERVEI DE GESTIÓ AMBIENTAL I QUALITAT DE LA XARXA 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Ecosistemes, SA 
per dur a terme les anàlisis d’auditoria de l’aigua destinada al consum humà 
durant l’any 2022, per un import de 8.155€, IGI no inclòs 
(50202/16100/227400). 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
D’acord amb el que estableix el pacte 3.3 del contracte signat el 10 de febrer 
del 2017 amb la societat Nogreda Serveis, SA, relatiu a l’adjudicació del 
manteniment i la reparació de diferents vehicles del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda modificar l’annex 2, als efectes de regularitzar la baixa d’un vehicle i 
l’alta d’un altre, quedant el contracte de manteniment amb un import de 
39.398,35€/any, IGI inclòs, desglossat com segueix: 
 

Departament/servei Partida pressupostària 
Import total IGI 

inclòs 

Medi Ambient 50107/17000/214000 2.747,51€ 
Enllumenat Públic 50203/16500/214000 5.974,73€ 
Servei d’Obres 50210/15100/214000 9.768,91€ 
Higiene 50301/16300/214000 17.636,37€ 
Servei de Circulació 50401/13300/214000 2.311,39€ 
Compres i Magatzem Central 40103/93100/214000 479,72€ 
Cultura 60101/33000/214000 479,72€ 

 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de Marinada Edicions, s’acorda autoritzar 
el pagament de les factures de lloguer de sala i material al Centre Cultural La 
Llacuna a través de llibres de l’editorial que s’utilitzaran pel fons bibliogràfic de 
l’Àrea de Cultura i per regals institucionals. 
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’empresa Gastroevents amb motiu de 
l’organització d’una sessió de cuina a càrrec de cuiners d’Andorra la Vella, en el 
marc de l’esdeveniment Gastropirineus, que tindrà lloc a la Vall de Núria, els 
dies 2 i 3 de maig del 2022, s’acorda colꞏlaborar amb una aportació econòmica 
per un import de 5.000€, IGI inclòs (90101/43200/226823).  
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
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 DEL MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
al servei de manteniment de diferents zones verdes i jardineres de la parròquia 
d’Andorra la Vella a l’empresa Centre de Jardineria la Grandalla, SL, pels 
imports següents (50107/17100/227900): 
 

- Lot 1: manteniment de les zones verdes: 5.195,06€/mes, IGI inclòs 
- Lot 2: manteniment de les jardineres: 2.733,86€/mes, IGI inclòs (d’abril a 

octubre) 
 
i amb una durada del contracte de dos anys a comptar de la data de la seva 
signatura. 
 
2. Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu al 
subministrament de sacs de precultiu amb flor i el manteniment durant el 
període de la seva instalꞏlació en els fanals de la parròquia d’Andorra la Vella a 
l’empresa Totnatura, SL, per un import total de 49.593,70€, IGI inclòs 
(50107/17101/217001), desglossat com segueix: 
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Lot Ubicació 
Unitats a 

subministrar i 
mantenir 

Preu unitari 
Total  

IGI inclòs 

1 Av. Meritxell 106 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

13.290,74€ 

2 C/ Ciutat de Valls 30 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

3.761,70€ 

3 Av. Príncep Benlloch 50 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

6.269,50€ 

4 C/ Terra Vella 14 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

1.755,46€ 

5 C/ de la Vall 22 
Planta: 95,40€ 
Rec: 72,48€ 

3.693,36€ 

6 Av. Santa Coloma 36 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

4.514,04€ 

7 Balcó Casa Comuna 12 Planta: 42,48€ 509,76€ 

8 Plaça Príncep Benlloch 12 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

1.504,68€ 

9 Av. Dr. Mitjavila 16 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

2.006,24€ 

10 C/ de l’Alzinaret 12 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

1.504,68€ 

11 Espai Columba 6 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

752,34€ 

12 Plaça Rebés 8 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

1.003,12€ 

13 C/ Maria Pla 18 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

2.257,02€ 

14 C/ Sant Esteve 8 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

1.003,12€ 

15 Av. d’Enclar 46 
Planta: 62,60€ 
Rec: 62,79€ 

5.767,94€ 

 
i amb un termini del subministrament entre el 16 i 23 de maig del 2022, el seu 
manteniment a partir de la plantació i fins al mes d’octubre inclòs, i fins a la 
finalització del contracte en relació amb els treballs de desinstalꞏlació dels 
precultius de l’any 2023. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.30 h. 


