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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 16 de març del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 16 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. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar la gestió i el 
servei de socorrisme aquàtic de les piscines interiors 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. 
 
 
Segon. 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. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionaments 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: 
 
S’acorda contractar un mòdul d’internet professional per a la nova Casa Pairal 
de Santa Coloma a Andorra Telecom, per un import total de 745,00€, IGI inclòs 
(40201/92001/222000), desglossat com segueix: 
 

- Alta servei: 55,00€ 
- Abonament mensual: 69,00€ (març-desembre del 2022). 
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Comunicació d’una selecció interna per cobrir una comissió de serveis 
 
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 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda la comunicació 
d’una selecció interna entre els funcionaris i treballadors públics indefinits del 
Comú d’Andorra la Vella que hagin superat el període de prova, per proveir, en 
comissió de serveis, una plaça d’operari de Gestió de la Xarxa d’Aigua Potable, 
fins al retorn de la persona titular de la plaça i, en tot cas, per un 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 (50202/16100/110000).  
 
2. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
EQUIP DE CASES PAIRALS I CALONES 
 
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 a la Sra. PBMA, operària de neteja del Casal Calones, 
un complement de responsabilitat addicional (CRA) d’un import de 
221,62€/mes per assumir les tasques de monitora del Casal Calones, a 
comptar de l’11 de març del 2022 i mentre assumeixi aquestes tasques 
(70102/23102/110000).  
 
3. Cessament d’un treballador públic interí 
 
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 amb l’article 
107 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública, i d’acord amb l’informe 
del cap de Servei de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, s’acorda revocar el 
nomenament del Sr. MLJM, com a treballador públic interí, finalitzant la seva 
relació laboral a comptar del 17 de març del 2022. 
 
4. Reducció d’una jornada laboral 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe favorable de la cap d’Àrea de Social, i d’acord amb la disposició 
final primera 2.2 ii) de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar un permís administratiu a la Sra. GFMA, 
adscrita al Departament de Social, des del 21 de març i fins al 30 de setembre 
del 2022, d’acord amb el que preveu l’article 55 B) 1 a), amb una reducció de la 
jornada laboral diària d’1.15h a setmanes alternes. 
 
5. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda del coordinador 
de l’Institut de Música, s’acorda el pagament de les hores extraordinàries 
següents: 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
MP     10:45h 
(60201/33401/110500).  
 
6. 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: 
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- Del Sr. SBF, tècnic de Recerca i Patrimoni, i de la Sra. BGI, tècnica 
administrativa, a l’activitat presencial “Taller de sensibilització a les 
discapacitats sensorials”, impartit per ADVAA (Associació de discapacitats 
visuals i auditius d’Andorra), que es durà a terme el dissabte i diumenge 19 i 
20 de març, de les 9.30 h a les 13.30 h, per un import de 20€ per persona 
(30101/92002/163000).  
 

- Del personal adscrit als Departaments de Social i de Finances, al curs de 
formació “Recursos automotivadors per a la millora professional definitiva”, 
organitzat per la Cambra de Comerç, en modalitat virtual, que es durà a 
terme el dijous 24 de març del 2022, de les 9.30 h a les 13.30 h, amb una 
durada de 4 hores i per un import de 80€/persona (30101/92002/163000). 

 
- Del personal adscrit a l’Àrea d’Aparcaments, al curs de formació “Atenció 

amb intenció”, organitzat per Cerqueda Recursos Humans, en modalitat 
presencial, amb una durada de 4 hores per grup (2 grups) i per un import de 
1.800€ (30101/92002/163000). 

 
7. Modificació composició Comissió Consultiva  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, d’acord amb la demanda del 
Sr. Raúl Martín Rodríguez, com a representant titular del grup funcional B, i de 
conformitat amb l’article 8.3 del Reglament del 17-2-2022 de nomenament, 
organització i funcionament de la Comissió Consultiva del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda la composició de la Comissió Consultiva següent:  
 
Presidenta: 
La directora del Departament de Recursos Humans: Sra. Carme Esteve 
Quirós 
 
Membres de l’Administració:  
Titular: Sra. Montse Altimir Coll (Grup A) 
Suplent: Sr. Arnau Costa Beal (Grup A) 
 
Titular: Sr. Joan Lluís Ayala Díaz (Grup B) 
Suplent: Sr. Raúl Martín Rodríguez  (Grup B) 
 
Titular: Sra. Laura Fabregat Cristina (Grup C) 
Suplent: Sra. Ruth Novell Fernández (Grup C) 
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Tres representants del personal designats pel SITCA: 
Sra. Carmen Castillo Arroyo 
Sra. Silvia Lorenzo Gómez 
Sr. Pascal Zanella 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5119330, a nom de la societat El Ribal, SLU, 
relativa a la demanda de canvi d’ús de local comercial a despatxos a la planta 
baixa de l’edifici situat a l’avinguda Príncep Benlloch, número 93-95. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5121972, a nom de la societat Jacint 
Patrimoni, SLU, relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla de terreny 
situada entre al carrer del Cedre, números 25 i el carrer Castell de Sant Vicenç, 
s/n. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5124610, a nom del Sr. Joel Alexis Laborde, 
relativa a la demanda de primera ocupació de les obres 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. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda formalitzar els Convenis relatius als treballs definits en el projecte 
de “Reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu, fase 1” entre: 
 

- El Comú d’Andorra la Vella i FEDA 
- El Comú d’Andorra la Vella i Capçalera d’Infraestructures Energètiques 

(CIESA) 
- El Comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom. 

 
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
a les obres d’adequació de l’aparcament de Santa Coloma a l’empresa Treballs 
Públics Comesa, SL, per un import de 94.991,76€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100), i amb un termini d’execució de les obres de 10 
setmanes. 
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Quart.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
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, per lots, els 
treballs de reparació de voravies i xarxes de serveis. 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: 
 
S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert en l’article 44 de 
l’Ordinació del 30-4-2020 relativa a la distribució i al subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, solꞏlicitada per la 
societat Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, relativa al rebut de l’aigua del 
quart trimestre del 2021 de l’aparcament d’autobusos situat a l’av. Santa 
Coloma, núm. 85, i derivat d’una fuita d’aigua involuntària. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda no cobrar la quota dels mes de març als alumnes de dansa atès 
que la baixa de la professora de dansa es va prolongar més enllà del mes de 
gener (baixa inicial) i que posteriorment es va allargar fins al 7 de març.  
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2. S’acorda donar suport a la candidatura de la Societat Andorrana de Ciències 
per optar al premi Recercat 2022, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner en el 
marc de la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla 
Catalana, que tindran lloc els propers 6, 7 i 8 de maig del 2022. 
 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de l’Associació Estrella del Centre, 
s’acorda cedir-los gratuïtament, fins al proper 24 de juny, la Sala Polivalent 
durant els dilluns i dimecres, de les 10.00 h a les 11.30 h, i una sala del Centre 
Cultural La Llacuna els divendres, de les 19.00 h a les 20.30 h, exceptuant el 
17 de juny i les setmanes de vacances escolars, per desenvolupar les activitats 
de Taixi, Qijong i Mei Hua Zuang, 3 dies a la setmana. 
 
2. S’acorda resoldre les solꞏlicituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 
 
Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5124604 29985/2022 Diversand Favorable 

5124602 29984/2022 Unió Esportiva Extremenya Favorable 

 
3. S’acorda resoldre la solꞏlicitud de modificació al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella de l’entitat següent: 
 
Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5124416 29926/2022 
Associació de Discapacitats 
Visuals i Auditius d’Andorra 
(ADVAA) 

Favorable 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.15 h. 


