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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 23 de març del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 23 de març del 2022, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol 
menor. 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. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major. 
 
 
Primer. 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 contractar el servei de vigilància, 
mitjançant rondes, de l’espai infantil ubicat al pati del complex escolar de Ciutat 
de Valls, a l’empresa Valira Seguretat, SLU, per un import de 5,225€/per ronda, 
IGI inclòs (50107/17000/227100), i realitzant els 365 dies de l’any 4 rondes 
diàries: 21.00 h – 24.00 h – 3.00 h – 6.00 h, a comptar de l’1 d’abril del 2022, i 
per una durada de dos anys, renovable automàticament per períodes anuals 
fins a un màxim de sis anys incloent el període principal i les seves pròrrogues. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir flor variada per a l’estiu 
2022 per a tota la parròquia a l’empresa Centre de Jardineria la Grandalla, per 
un import de 14.644,58€, IGI inclòs (50107/17101/217001). 
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Segon. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, vist que és la 
única empresa que presta aquest servei, els treballs de subministrament, 
estesa i compactació de formigó bituminós tipus rodadura en parcelꞏla de 560 
m2, a Prat Salit de Santa Coloma, a l’empresa Paviments Asfàltics Andorrans, 
SA (PAVAND), per un import de 16.800€, IGI no inclòs (80201/34203/607800). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 

 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5122399 
Peritacions&Taxacions 
Principat DSM, SLU 

Subvenció Joves 
emprenedors  
(2n any 667,83€) 

Favorable 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de càrrega, 
descàrrega, emmagatzematge del material, muntatge i desmuntatge del Mercat 
de la Vall i Mercat de la Vall Menuts 2022, a l’empresa Mapesa, SL, per un 
import de 12.414,60€, IGI inclòs (90102/43300/226821). 
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Quart.  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: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

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

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat 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. Nomenament definitiu de 2 treballadors públics indefinits i publicació al 
BOPA de l’Edicte corresponent 
 
S’acorda el nomenament definitiu de les persones següents: 
 

- Sr. Patrick Bosch Romanos 
- Sr. Josep Maria Gàmez Barea 

 
com a treballadors públics indefinits, en les places d’agent de circulació, 
adscrites al Servei de Circulació Comunal, a partir del 31 de març del 2022, ja 
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que han superat el període de prova pel procés de selecció extern, i publicar al 
BOPA l’Edicte corresponent. Tanmateix, d’acord amb el que disposa l’article 5 
de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, aquests 
hauran de jurar el càrrec davant el Consell de Comú. 
 
2. Prolongació d’una relació laboral  
 
DEPARTAMENT DE GESTIÓ 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, la demanda presentada per 
l’interessat i d’acord amb el que disposa a l’article 52.3 de l’Ordinació del 30-9-
2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda prolongar la 
relació laboral del Sr. AMM com a funcionari, en la plaça de suport de neteja 
del servei d’higiene i salubritat pública, del 20 de maig del 2022 al 19 de maig 
del 2023, amb les mateixes condicions contractuals i retribució salarial. Aquesta 
demanda haurà de ser revisada i renovada cada any, si escau, fins a l’edat 
màxima de setanta anys d’edat (50301/16300/110000). 
 
3. Reingrés al servei actiu  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb els articles 34 
i 48 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda el reingrés al servei actiu de la Sra. HSA com a treballadora 
pública indefinida, en la plaça d’operària d’aparcaments, a comptar del 4 d’abril 
del 2022, amb un salari en base al 80% de la banda salarial del grup funcional 
C, nivell 4 i un import de 176,10€, corresponent als complements d’antiguitat 
assolits (50501/1330101/110000).  
 
4. Nomenament de treballadors públics interins 
 
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 el que disposa 
l’article 104.c de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, les Sres. GBN i 
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GDSS com a treballadores públiques interines, en la plaça de monitora de 
joventut, per a les activitats organitzades des del Departament de Joventut i 
Participació Ciutadana durant la Setmana Santa, del 9 al 23 d’abril del 2022, 
amb un salari en base a 8,57€/h i una jornada setmanal de 40 hores 
(70401/23105/130000).  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que disposa  
l’article 104.c de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, la Sra. FLO 
com a treballadora pública interina, en la plaça d’auxiliar de recepció de piscina, 
per a les activitats esportives de les vacances de Setmana Santa del 2022, de 
l’11 al 22 d’abril del 2022, amb un salari en base a 7,20€/h i un total de 50 
hores (80101/34000/130000).  
 
5. Prolongació d’una comissió de serveis  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
Vista l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que 
disposa l’article 64 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda prolongar l’adscripció en comissió de serveis de la 
Sra. Mony Vázquez Vázquez en la plaça de gestora, a comptar del 23 de març 
del 2022 i fins a la incorporació de la Sra. Cristina Valen Estévez, amb les 
mateixes condicions salarials. 
 
6. 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 de la Sra. EQC i del Sr. RBM al curs presencial 
“Gestió de la responsabilitat social corporativa i els plans estratègics de 
sostenibilitat”, impartit per la Cambra de Comerç, que es durà a terme el 
dimecres 6 d’abril del 2022, de les 9.00 h a les 14.00 h i de les 15.00 h a les 
18.00 h, per un import de 370€ (30101/92002/163000).  
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Cinquè. CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 1.000.000 tiquets i 4 
composicions per als expenedors dels aparcaments amb barrera a l’empresa 
MAVIPARQ, SL, per un import de 7.942,58€, IGI inclòs 
(50501/1330101/227300).  
 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 32 papereres per colꞏlocar en 
els diferents punts dels passejos dels recs del Solà i de l’Obac de la parròquia a 
l’empresa Totnatura, SL, per un import de 8.765,44€, IGI inclòs 
(50103/17203/617000). 
 
 
Sisè.  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 5122172, a nom del Sr. Robert Cassany Vila, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús d’hoteler a edifici plurifamiliar en 
règim lloguer de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 28. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5122704, a nom de la societat Jocs, SA, 
relativa a la demanda de modificació de projecte de construcció d’un edifici 
destinat a ús recreatiu, situat al carrer Prat de la Creu, número 40. 
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3. S’acorda la solꞏlicitud número 5123567, a nom de la Sra. Roser Rusinés 
Sans, relativa a la demanda de reforma i canvi de la planta baixa amb la 
creació d’un nou habitatge de l’edifici situat a l’avinguda Príncep Benlloch, 
número 73. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de control de 
qualitat de les obres d’embelliment de la plaça de la Rotonda i entorns, fase 2, 
a l’empresa Informes de Patologies i Façanes, SL (IPF, SL), per un import de 
10.042,45€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124587, a nom de la 
Sra. Judit Gàlvez, que actua en representació de la seu social del Crèdit 
Andorrà, relativa a la demanda de la colꞏlocació de dos miralls a cada costat de 
la sortida de l’aparcament situat al carrer Bra. Armengol, núm. 9.  
 
2. S’acorda desestimar la solꞏlicitud número 5124491, a nom del Sr. GRR, 
relativa a la demanda de retorn de l’import de 120,00€ d’una sanció de 
circulació. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i la 
colꞏlocació d’una barana al Parc Central, a tocar amb el passeig del riu, a 
l’empresa Agrupsa, SLU, per un import de 17.789,03€ 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 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu al 
subministrament de comptadors electrònics d’aigua potable a l’empresa Jocor 
Magatzem, per un import de 47.556,25€, IGI no inclòs (50202/16100/613100), 
un termini de lliurament de 38 dies naturals per a cada model de comptador, i 
segons el quadre de preus detallat a continuació: 
 

Concepte Unitats 
Preu per unitat 
(IGI no inclòs) 

Import 
(IGI no inclòs) 

Comptador Hydrus Diehl 
Metering DN15 Q3 2,5 
m3/h 

180 105,00€ 18.900,00€ 

Comptador Hydrus Diehl 
Metering DN20 Q3 4 m3/h 

120 121,25€ 14.550,00€ 

Comptador Hydrus Diehl 
Metering DN25 Q3 6,3 
m3/h 

60 160,00€ 9.600,00€ 

Comptador Hydrus Diehl 
Metering DN32 Q3 10 
m3/h 

20 166,25€ 3.325,00€ 

Comptador Hydrus Diehl 
Metering DN40 Q3 16 
m3/h 

5 236,25€ 1.181,25€ 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda celebrar la 12a Setmana de la Diversitat Cultural a Andorra la Vella 
del 16 al 20 de maig, així com organitzar la Mostra gastronòmica de la Setmana 
de la Diversitat Cultural establint les mesures higienicosanitàries següents:  
 

- El Comú facilitarà un obrador per poder fer la preparació o l’acabament 
final dels productes i l’emplatat.  
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- El Comú guardarà una mostra testimonial de cada plat. 
- Les entitats acreditaran el curs de manipuladors d’aliments de les 

persones que elaborin els menjars i de les persones que serveixin els 
plats. En cas que no disposin de l’acreditació actualitzada, des del 
Servei de Participació Ciutadana es podria oferir una formació de 
manipulació d’aliments. 

- Les entitats signaran una declaració jurada conforme faran les 
elaboracions dels menjars complint les premisses establertes. 

 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 

 
1. S’acorda organitzar els cicles musicals Ritmes, Capital musical, els dimarts i 
dijous 2, 4, 9, 11, 16, 19, 23, 25 i 30 d’agost del 2022, a les 19.30 h, i Ritmes 
Menuts els dilluns 1, 15, 22 i 29 d’agost del 2022, a les 19.00 h, que tindran lloc 
a l’espai de l’antiga caserna de Bombers.  
 
2. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis amb l’empresa 
Boïc Estratègia en Màrqueting, SL-Aymara, per un import 52.250€, IGI inclòs 
(90101/43200/226820), amb motiu de l’organització de la 9a edició de 
l’esdeveniment “Jambo Street Music Andorra la Vella”, i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
Alhora, s’acorda autoritzar la instalꞏlació de barres de bar a la plaça del Poble i 
al carrer Anna Maria Janer, així com el tancament a la circulació a la plaça 
Guillemó i el desviament del trànsit pel carrer la Llacuna, per motius de 
seguretat, els dies 17 i 18 de juny del 2022, a partir de les 21.30 h i fins a 
l’acabament dels concerts. 
 
Així mateix, i per al bon desenvolupament de l’esdeveniment, hi colꞏlaboraran 
diferents serveis del Comú (Centre de Congressos, Centre Cultural La Llacuna, 
Circulació, Higiene, Enllumenat i Aigües). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.30 h. 


