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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 9 de març del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 9 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar una addenda al contracte d’arrendament de la finca 
coneguda per “Prada Casadet”, propietat de la Sra. Thaïs Vinyes Dabad, 
adaptant la durada del contracte vigent a les dates previstes per a la celebració 
de l’espectacle Cirque du Soleil. 
 
2. S’acorda formalitzar el Conveni de colꞏlaboració entre Andorra Turisme, SAU 
i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a la celebració dels esdeveniments del 
Cirque du Soleil a Andorra la Vella, per a l’any 2022. 
 
Així mateix, s’acorda autoritzar Andorra Turisme, SAU a realitzar treballs de 
desmunt del talús del terreny propietat del Comú amb una aportació 
econòmica, per part del Comú, d’un import de 31.080,48€ 
(90102/43300/482900), corresponent al 30% de l’import total dels treballs. 
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Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb la Federació 
Andorrana de Basquetbol relatiu a l’organització dels dos torns de basquet dels 
Campus Esportius de Setmana Santa 2022, per un import de 4.752,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb l’Andorra Hoquei Club 
relatiu a l’organització d’un torn d’hoquei patins dels Campus Esportius de 
Setmana Santa 2022, per un import de 1.451,00€ (80101/34100/482100). 
 
3. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb la Unió Esportiva 
Santa Coloma relatiu a l’organització dels dos torns de futbol dels Campus 
Esportius de Setmana Santa 2022, per un import de 4.752,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Kung-fu Tai-chi 
relatiu a l’organització dels dos torns de kung-fu dels Campus Esportius de 
Setmana Santa 2022, per un import de 2.000,00€ (80101/34100/482100). 
 
5. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Atletisme Valls 
d’Andorra relatiu a l’organització d’un torn d’atletisme dels Campus Esportius 
de Setmana Santa 2022, per un import de 502,00€ (80101/34100/482100). 
 
6. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Taekwondo Club 
Andorra relatiu a l’organització d’un torn de taekwondo dels Campus Esportius 
de Setmana Santa 2022, per un import de 502,00€ (80101/34100/482100). 
 
7. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Natació 
Serradells relatiu a l’organització dels dos torns de natació dels Campus 
Esportius de Setmana Santa 2022, per un import de 2.000,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
8. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Patinatge 
Artístic Principat d’Andorra relatiu a l’organització d’un torn de patinatge artístic 
dels Campus Esportius de Setmana Santa 2022, per un import de 1.451,00€ 
(80101/34100/482100). 
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9. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Club Rítmica 
Serradells relatiu a l’organització de dos torns de gimnàstica rítmica dels 
Campus Esportius de Setmana Santa 2022, per un import de 1.451,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
10. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Lycée Comte de 
Foix relatiu a la utilització de la piscina, de l’11 al 22 d’abril del 2022, per al 
Campus Esportius de Setmana Santa 2022. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, la conceptualització, la 
producció i la instalꞏlació d’elements artístics per a l’esdeveniment “Xocofest 
2022” a l’empresa Loft33, per un import de 13.585€, IGI inclòs 
(90102/43300/226821). 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, la producció en porexpan 
dels elements decoratius per a l’esdeveniment “Xocofest 2022” a l’empresa 
StudiBlanc, per un import de 16.281,10€, IGI inclòs (90102/43300/226821). 
 
3. Vista la demanda presentada per part de l’Oficina tècnica de la candidatura 
WSC Andorra 2027, s’acorda autoritzar-los a instalꞏlar una escultura amb vitrina 
a la zona de l’antiga STA, del 21 de març al 31 de maig del 2022, així com 
diferents activitats a la zona el dia 26 de maig. 
 
 
Quart.  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 
- Altes al cens electoral. 

 
 
S’informa:  
 
De les altes d’ofici de propietat (parcelꞏles) 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Modificació de l’organigrama funcional del Departament de Promoció 
Turística i Comercial del 22 de desembre del 2016 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 26 i 
els articles 15 i 21, respectivament, de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda: 
 

a) La modificació de l’organigrama funcional del Departament de Promoció 
Turística i Comercial del 22-12-2016. 

b) La classificació i ordenació dels llocs de treball. 
 
2. Publicació de concursos de mobilitat interna 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
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ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
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 secretari administratiu 
(50301/16300/110000).  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DEL CENTRE INTERACTIU DE LA BICICLETA 
 
a) 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 cap d’Àrea del Centre Interactiu de la 
Bicicleta (90101/33301/110000).  
 
b) Vist el que estableix l’article 37.3 de l’Ordinació abans referida i atès que en 
aquest departament no hi ha cap titular d’un lloc de treball de nivell superior a la 
plaça a proveir; atès que es considera adequat que un membre del 
Departament de Promoció Turística i Comercial formi part del Comitè Tècnic de 
Selecció, s’acorda habilitar la Sra. NGM com a membre del Comitè Tècnic de 
Selecció per a proveir la plaça de cap d’Àrea del Centre Interactiu de la 
Bicicleta. 
 
3. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI DE MANTENIMENT (a càrrec de l’orgànica d’Enllumenat) 
 
Octubre 2021 
PZ        07:06h 
(502011/92000/110500) 
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4. Curs 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 del Sr. CFF, cap d’Àrea de Gestió d’Higiene i 
Salubritat Pública en funcions, a la formació “Evaluation Position” d’una durada 
de 6 sessions, organitzat per Cerqueda Recursos Humans, per un import de 
900€ (30101/92002/163000). 
 
 
Cinquè. 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 5124761, a nom de la societat Farràs-Roca 
SL, relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla de terreny situada al 
carrer Doctor Molines, números 11-13, i el carrer Bisbe Princep Iglesias, 
números 7-9. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5123934, a nom de la 
Comunitat de Propietaris de l’edifici Prat Primer, relativa a la demanda d’un 
canvi de titularitat del gual número G000446 situat a l’avinguda Santa Coloma, 
número 65, edifici Prat Primer.  
 
2. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5123933, a nom de la 
Comunitat de Propietaris de l’edifici Prat Primer, relativa a la demanda d’un 
canvi de titularitat del gual número G000447 situat a l’avinguda Santa Coloma, 
número 65, edifici Prat Primer. 
 
3. S’acorda resoldre desfavorablement la solꞏlicitud número 5124110, a nom de 
la societat Cava Ronaldo, SLU, relativa a la demanda d’un canvi d’ubicació de 
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la reserva especial del carrer de la Llacuna, núm. 7 al carrer Mossèn Tremosa, 
a la zona de càrrega i descàrrega.  
 
4. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124117, a nom del Sr. 
Maties Garcia Zamora, que actua en representació de la societat Fruites 
Molina, SL, relativa a la demanda d’una alta de gual a l’avinguda de Salou, 
núm. 56. 
 
5. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124234, a nom del Sr. 
Armand Cachafeiro, que actua en representació de la societat Centre 
Comercial de l’Automòbil, SLU, relativa a la demanda de baixa del gual número 
G000729 situat a l’avinguda Tarragona, núm. 39.  
 
6. S’acorda resoldre desfavorablement la solꞏlicitud número 5122950, a nom de 
la societat ACG, SA, que actua en representació de les comunitats de 
Propietaris dels edificis Venus-Mercuri, Saturn-Neptú, Urà, Terra-Plutó, La 
Sardana i Augusta, relativa a la demanda de retirada del senyal de prohibició 
que es troba situat al carrer Maria Pla. 
 
7. S’acorda habilitar 25 places d’estacionament de zona verda al carrer dels 
Barrers; 11 places entre els números de l’1 al 5 i del 2 al 6; 14 places entre els 
números del 21 al 23 i del 20 al 24, i dues màquines expenedores de tiquets. 
 
8. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament de tres vehicles industrials 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. 
 
9. S’acorda adquirir diferents peces de vestimenta per als agents de circulació 
comunals a l’empresa Distribucions Industrials de Prevenció i Seguretat Artes, 
SL (DIPSA, SL), per un import de 37.700,90€, IGI inclòs 
(50401/13300/221400), segons l’adjudicació del concurs nacional relatiu al 
subministrament de la uniformitat dels agents de circulació comunals, 
efectuada pel Comú d’Encamp en representació dels 7 Comuns, i formalitzar el 
contracte corresponent. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre desfavorablement la solꞏlicitud número 5124059, a nom de la 
Comunitat de Propietaris Aparcament Astrell-Closetes relativa a la demanda de 
reparació de la voravia situada a l’avinguda Santa Coloma, número 81-85, 
edifici l’Astrell-Closetes.  
 
 
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 contractar el manteniment preventiu 
anual de la instalꞏlació de diòxid de clor del dipòsit de la Comella i de les 
instalꞏlacions de clor gas dels dipòsits de les Escaubelles i de la Birena a 
l’empresa Àbiòtic, per un import de 7.893,49€, IGI no inclòs 
(50202/16100/217021). 
 
2. S’acorda delimitar l’espai i colꞏlocar 2 piquets per evitar l’estacionament de 
vehicles davant l’hidrant situat a la carretera de la Comella, 132. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. Vist l’acord adoptat per la Reunió de Cònsols del 19 de gener del 2021, 
s’acorda colꞏlaborar amb l’organització de l’11è Congrés Mundial de Turisme de 
Neu i de Muntanya que se celebrarà al Centre de Congressos, del 23 al 25 de 
març del 2022, amb una aportació econòmica de 12.000€ 
(90101/43300/482900) al Ministeri de Turisme del Govern d’Andorra. 
 
2. S’acorda organitzar els itineraris guiats d’estiu que es realitzaran del 5 de 
juliol al 4 de setembre del 2022. 
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B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS  
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir un projector làser per a 
l’auditori del Centre de Congressos a l’empresa SIL Informàtica, per un import 
de 16.258,37€, IGI no inclòs (90301/43202/608000).  
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
A) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la construcció d’una mini 
deixalleria a l’aparcament Estació Central a l’empresa Construccions Neu, SLU, 
per un import de 13.958,86€, IGI inclòs (50301/16300/607301). 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la recollida i l’abonament de 
la ferralla gestionada a la zona de triatge d’Encorcers, durant l’any 2022, a 
l’empresa Reciclatges Feper, amb les condicions següents: 
 

- Contenidor de 30 m3 sense cost de lloguer 
- Abonament de la ferralla: 0,0836/kg, IGI inclòs (50301/16300/399000). 

 
 
Novè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del proppassat 4 de març, 
s’acorden les propostes següents: 
 
 Prestacions econòmiques socials (PES) 
 

- Expedient 14*2022: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, 
corresponent a l’any 2022 i 2023, segons la resolució de la CASS.  

 
- Expedient 38*2015: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, 

corresponent a l’any 2022, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 46*2019: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, 
corresponent a l’any 2022 i amb caràcter definitiu, segons la resolució de 
la CONAVA.  

 
- Expedient 21*2017: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, 

corresponent a l’any 2022 i fins l’any 2032, segons la resolució de la 
CONAVA.  

 
- Expedient 25*2022: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, 

corresponent a l’any 2022, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 34*2021: una PES per cobrir el 100% de l’Escola Bressol 
Conxita Mora Jordana, durant per un període de 5 mesos (gener a maig 
del 2022). 

 
- Expedient 18*2020: una PES per cobrir el 100% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, del període de vacances d’estiu 2021, per a 
dos menors.  

 
- Expedient 38*2011: una PES per cobrir el 100% del cost de les activitats 

de Setmana Blanca de les Escoles Esportives, durant el període de 
vacances de Carnaval de l’any 2022, per a una menor. 

 
- Expedient 38*2011: una PES per cobrir un deute de les Escoles 

Esportives corresponent al període de vacances d’estiu de l’any 2021.  
 

- Expedient 16*2022: una PES per cobrir un deute de Foc i Lloc i Serveis 
des de l’any 2015 fins a l’any 2022, per la seva situació social i 
econòmica i regularitzar la seva situació.  
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- Expedient 08*2016: una PES per cobrir el 100% del cost de les activitats 
de la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances de 
Carnaval de l’any 2022, per a un menor. 

 
- Expedient 32*2017: una PES del 100% en el cost de la Setmana Blanca 

a l’Escola d’Esports durant el període de vacances extraescolars de 
Carnaval 2022, per a dos menors. 

 
- Expedient 70*2012: una PES del 100% en el cost de la Setmana Blanca 

a l’Escola d’Esports durant el període de vacances extraescolars de 
Carnaval 2022, per a una menor. 

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el 50% del cost del Taller de 

Restauració a la Llacuna, durant els mesos de febrer ,març, abril, maig i 
juny. El Centre d’Acolliment d’infants i Joves de la Gavernera cobreix el 
50% restant.  

 
- Expedient 18*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 18*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats de 

Setmana Blanca de les Escoles Esportives, durant el període de 
vacances de Carnaval 2022, per a un menor. El cost del menjador 
l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 19*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats de 

Setmana Blanca de les Escoles Esportives, durant el període de 
vacances de Carnaval 2022, per a un menor. El cost del menjador 
l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 63*2012: una PES per cobrir el cost de les activitats de 

Setmana Blanca de les Escoles Esportives, durant el període de 
vacances de Carnaval 2022, per a un menor. El cost del menjador 
l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 20*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  
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- Expedient 21*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 20*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 22*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 23*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats de 

Setmana Blanca de les Escoles Esportives, durant el període de 
vacances de Carnaval 2022, per a una menor. El cost del menjador 
l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 23*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants el Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 39*2021: una PES per cobrir el 100% del cost de les activitats 

de la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances de 
Carnaval de l’any 2022, per a una menor. 

 
- Expedient 24*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats de la 

Ludoteca, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per a un 
menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial d’Acció 
Educativa La Gavernera. 

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats de la 

Ludoteca, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per a una 
menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial d’Acció 
Educativa La Gavernera. 
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- Expedient 18*202: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 45*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances de Carnaval 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.00 h. 


