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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 13 d’abril del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 13 d’abril 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 
 
Acord: 
 
Vist que, finalment, l’Institut Nacional de l’Habitatge no necessita el local situat 
al carrer de l’Aigüeta, núm. 3, per ubicar-hi la seva seu social, s’acorda deixar 
sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 17 de novembre del 2021 relatiu 
a la cessió temporal d’ús del referit espai. 
 
 
Segon. 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 5123511, a nom del Sr. Josep Alois Ehrler, 
relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de divisió de l’habitatge 
2n 3a  A i 2n 3a B de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 38. 
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2. S’acorda la solꞏlicitud número 5125315, a nom del Sr. Jordi Pantebre Yebra, 
relativa a la de primera ocupació de les obres de reforma i canvi d’ús de local 
comercial a habitatge de l’edifici situat al carrer Ciutat de Valls, número 15, i 
Placeta del Puial, número 18. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
4. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
reparació i embelliment de la rampa a la Callissa Ciutat Valira. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
5. S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Construccions Modernes, SA, 
adjudicatària del concurs relatiu a les obres del Centre d’Art d’Andorra la Vella, 
per un import de 34.819,62€, IGI inclòs (50101/15500/612000), corresponent a 
uns treballs addicionals no previstos en el projecte, import que no excedeix el 
20% del contracte inicial, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent.  
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124552, a nom del Sr. 
Pascual Gracia Longares, que actua en representació de la societat Molines 
Immobles, SLU, relativa a la demanda de baixa del gual núm. 938, situat al 
carrer Baixada del Molí, núm. 6. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124770, a nom de la 
societat Distribuidora de Material Argamassa, SLU, relativa a la demanda d’una 
alta de gual al carrer Prada Motxilla, núm. 12, local 1. 
 
3. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124702, a nom del Sr. 
Ramon Rossell Mas, que actua en representació de la societat Cintet Petit, 
SLU, relativa a la demanda d’una alta de gual a la plaça Príncep Benlloch, núm. 
5. 
 
4. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124747, a nom del Sr. 
Eduard Martínez Gonzalez, que actua en representació de la societat Luck 
Trading International, SLU, relativa al canvi de titularitat del gual núm. 924, 
situat al carrer Prat de la Creu, núm. 80. 
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5. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124735, a nom del Sr. 
Antonio Jose Moreira de Sousa, que actua en representació del Taller Edimar, 
relativa al canvi de titularitat del gual núm. 856, situat al carrer de la Plana, 
núm. 20. 
 
6. S’acorda resoldre desfavorablement la solꞏlicitud número 5124092, a nom 
del Sr. Gaspar Saludes Guerrero, que actua en representació de la societat 
1919 Central de Serveis, SLU, relativa a l’alta d’una reserva especial a 
l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 9. 
 
7. S’acorda resoldre desfavorablement la solꞏlicitud presentada per part del Sr. 
Josep Cachafeiro, president de Goldwing Andorra, relatiu al recorregut de la 
comitiva de motos previst pel dia 16 de juliol del 2022, a les 19.00 h, per la 
zona de vianants de l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre el carrer de 
la Unió i el carrer Consell d’Europa. 
 
8. S’acorda retornar l’import de 90,00€ + 30,05€ corresponent al servei de grua 
i a una denúncia al vehicle propietat del Sr. José Ignacio Lafuente Botella. 
 
9. Vista 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, s’acorda formalitzar el contracte relatiu al lot 3 
amb l’empresa Ando-Arm, SL. 
 
 
Tercer. 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 els treballs d’obertura d’una 
rasa per connexions de FEDA al Centre d’Art Andorra la Vella a l’empresa 
Construccions Modernes, SA, per un import de 29.951,81€, 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 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5125462 
Sr. Xavier 

Cardelús Maestre 

Solꞏlicitud 
d’embrancament d’aigua 
contra incendis al carrer 
Prat del Rull, núm. 10 

Favorable 

 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
S’acorda acceptar la renúncia, per part de l’empresa Bomar, del lot 86, i per 
part de l’empresa Rodisnet, SL del lot 49, adjudicats per la Junta de Govern del 
21 d’abril del 2021, relatius al subministrament de materials de neteja per 
mantenir en estoc al Magatzem Central. 
 
 
Quart.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar el Conveni amb l’Associació Fallaires d’Andorra la Vella per 
a l’any 2022, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 6.982,50€ 
(60101/33500/482010). 
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2. S’acorda renovar el Conveni amb l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella per a 
l’any 2022, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 27.615€ 
(60101/33500/482010). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment d’adjudicació directa, l’organització de 
la segona edició de la Festa de la Primavera que se celebrarà del 13 al 15 de 
maig del 2022, al carrer Callaueta, a l’empresa Event 3.0, SL, per un import de 
43.890€, IGI inclòs (90101/43200/226820), i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent.  
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, 13 concerts per 
als cicles musicals Ritmes, Capital musical i Ritmes Menuts, per un import total 
de 48.508,14€, IGI inclòs (90101/43200/226820), desglossat com segueix, i 
publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 

Empresa Concerts Data 
Import 

IGI inclòs 

Andorra 
Animació 

Carles Cuberes – Karibú 11/8/2022 1.353,00€ 
The Big Jamboree 9/08/2022 3.690,00€ 
Montparnasse 16/8/2022 5.945,00€ 
Arrels de Gràcia 18/8/2022 2.767,50€ 
Atrapasomnis 22/8/2022 2.767,50€ 

Gatzara 
Espectacles 

Els Pescadors de l’Escala 11/8/2022 1.711,75€ 
Evil Rosebud Blues 25/8/2022 2.844,38€ 
Pentina el Gat  29/8/2022 2.255,00€ 

9’s Events 

Hey Girls 2/8/2022 6.980,25€ 
The New Million Dollar 
Quartet 

4/8/2022 4.766,25€ 

Cat Rock en Família 15/8/2022 3.843,75€ 
Dcovers 23/8/2022 4.474,13€ 
Guateque 30/8/2022 5.109,63€ 

 
3. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb l’Automòbil Club 
d’Andorra per a l’organització del 51è i 52è Ralꞏli d’Andorra Històric (edicions 
2022 i 2023) que enguany se celebrarà del 16 al 18 de setembre, i colꞏlaborar 
amb les aportacions i accions següents: 
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- Una aportació econòmica de 6.270€ (90101/43300/482900),  
- La colꞏlaboració del Servei de Circulació per al bon  

desenvolupament de l’esdeveniment. 
- La cessió d’espai públic al pont de la Rotonda el dia 17 de setembre 

de 9.00 a 12.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores, per ubicar-hi el podi 
de sortida. 

- La cessió d’ús de l’aparcament Prada Casadet i les instalꞏlacions de 
l’antiga plaça de braus del 16 al 18 de setembre per ubicar-hi el parc 
tancat i la zona de verificacions tècniques. 

 
Pel que fa a l’edició 2023, s’haurà de procedir a realitzar els tràmits de 
fiscalització escaients i disposar de l’acord previ de la Junta de Govern. 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració entre la societat Andorra 
Turisme, SAU i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a l’itinerari en espai natural 
anomenat “Moments: Som Tartera”. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
A) 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 manteniment 
de les plantes de l’Edifici administratiu comunal (inclou les dependències del 
Servei de Circulació) i de les sales de vetlla a l’empresa Jardineria Green 
Fingers, SLU, a comptar de l’1 de maig 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, pels imports següents: 
 

- Edifici administratiu comunal: 296,51€/mensual, IGI inclòs 
(50212/93303/227900) 

- Sales de vetlla: 54,00€/mensual, IGI inclòs (50206/16400/227900). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional, per 
lots, relatiu al subministrament i a la colꞏlocació d’una estructura multijoc i el 
seu paviment de seguretat al parc del Artells de Santa Coloma a l’empresa 
Gestions, Solucions i Muntatges 2018-GSM18, per un import total de 
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24.037,36€, IGI inclòs (50107/17000/607301) desglossat com segueix, i amb 
un termini de lliurament i colꞏlocació de 6 setmanes: 
 

- Lot 1: Subministrament i colꞏlocació de l’estructura multijoc: per un import 
de: 19.890€, IGI inclòs 

- Lot 2: Subministrament i colꞏlocació del paviment continu de seguretat de 
cautxú (45,08 m2) per un import de 4.147,36€, IGI inclòs. 

 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 3 equips hidro netejadors 
per a la via pública a l’empresa Ferreteria Mavid, SA, per un import 
d’11.596,05€, IGI inclòs (50301/16300/608000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar un equip d’alta pressió 
per a la neteja de la via pública a l’empresa Nogreda Serveis, SA, per un import 
de 17.556,00€, IGI inclòs (50301/16300/608000). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
GENT GRAN  
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
millora de l’eficiència energètica de la façana del Casal Calones, fase 1. A tal 
efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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Setè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda autoritzar el Club Rítmica Serradells a instalꞏlar un foodtruck a la 
plaça Baró Pierre de Coubertin i el muntatge d’una zona de descans a la 
terrassa de la quarta planta del Centre Esportiu dels Serradells, dins el marc de 
la celebració del XXXI Trofeu Club Rítmica Serradells que tindrà lloc els 
propers dies 23 i 24 d’abril. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el 
subministrament i la instalꞏlació de decoracions florals aèries als carrers 
Callaueta i Bra. Riberaygua a l’empresa Impact.Plan Art Productions, per un 
import de 29.868€, IGI no inclòs (90102/43300/226821). 
 
 
Novè.  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 
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- Altes i baixes de propietat. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord:  

 
S’acorda publicar al BOPA de l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions del Codi de la circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el sistema 
Simone de gestió i monitoratge dels accessos i usos a les mini deixalleries 
adquirides pel Servei d’Higiene a l’empresa Senyalitzacions Stop, per un import 
de 9.528,32€, IGI inclòs (40201/92001/608000), empresa subministradora de 
les mini deixalleries. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir una aplicació mòbil de 
tramitació i comunicació a l’empresa Tràmit Smart App, SL, per un import de 
10.755,00€, IGI no inclòs (40201/92001/640000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’uns concursos de mobilitat interna   
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa 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 
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adscrits al Consell General, per proveir una plaça de tècnic de l’aula de teatre i 
dansa, a temps parcial, amb una dedicació del 60% de la jornada laboral 
(60101/3300/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa 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 tècnic d’enllumenat per al 
Servei d’Enllumenat (50203/16500/110000).  
 
2. Nomenament d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa 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. 
BLF com a treballadora pública interina, en la plaça d’operària de neteja de les 
escoles bressol, a comptar del 2 de maig del 2022 i fins al 31 de desembre del 
2023, amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 1 
(70202/32101/110000).  
 
3. 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 d’acord amb el que 
disposa l’article 51 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda acceptar la renúncia del Sr. ECJ, treballador públic 
indefinit, en la plaça d’operari de l’Equip de Xarxes i Salubritat Pública, essent 
el seu últim dia laboral el 25 d’abril 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. 
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4. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i la demanda del 
coordinador de Mobilitat i del cap de Servei del Centre de Congressos, s’acorda 
el pagament de les hores extraordinàries següents: 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Febrer 2022 
BCA     08:22h 
CFE     08:26h 
EMEBK    08:18h 
RMA     02:08h 
(50401/13300/110500).  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Març 2022 
VSM     06:06h 
(90301/43202/110500). 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs 
addicionals corresponents a la reparació del tub del rec de l’Obac, acordats per 
la Junta de Govern del 3 de novembre del 2021, a l’empresa Tècniques i 
Control de Canonades-TICC, per un import de 8.271,18€, IGI inclòs 
(50103/17203/617000), i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
 
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. 


