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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 20 d’abril del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 20 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. 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 
- Una alta de propietat. 
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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs internacional 
relatiu als serveis de l’Oficina Tècnica per a la implantació de l’Administració 
electrònica a l’empresa AGTIC Consulting, SL, per un import de 87.000,00€, IGI 
no inclòs (40201/92001/640000), desglossat com segueix, i amb una durada 
del contracte de 24 mesos: 
 

- Any 1: 58.000,00€, IGI no inclòs 
- Any 2: 29.000,00€, IGI no inclòs. 

 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Propostes d’acords: 
 
1. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna, 
mitjançant concurs de mobilitat, del Sr. PSM com a funcionari, en la plaça de 
recepcionista/administratiu per a l’Espai Ciutadà, a comptar del 21 d’abril del 
2022 amb un període de prova d’1 mes, i amb una classificació salarial 
corresponent al 100,11% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 4 
(10101/92000/110000). 
 
2. Publicació d’un concurs de mobilitat interna   
 
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 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 cobrir una plaça d’operari de xarxes i salubritat 
pública de l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública 
(50301/16300/110000). 
 
3. Excedència sense reserva de plaça 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’establert a 
l’article 47.3 de l’Ordinació del 30-9-2001, de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar una excedència, sense reserva de plaça, al 
Sr. AGJ, per un període de 3 anys, a comptar del 25 d’abril del 2022 i fins al 24 
d’abril del 2025.  
 
4. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
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 
 
Març 2022 
APM     11:40h 
DLPFJP    18:58h 
RMD     18:40h 
(50202/16100/110500). 
 
5. 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 l’assistència de la Sra. CSL, cap d’Àrea de Gabinet Jurídic, i del Sr. 
VCR, tècnic de Gabinet Jurídic, al curs de formació “Taller pràctic - Com afecta 
la nova Llei qualificada de protecció de dades al sector públic”, organitzat per la 
Cambra de Comerç en modalitat online els dies 24, 25 i 26 de maig 2022, amb 
una durada de 12 hores i per un import de 200€/persona 
(30101/92002/163000).  
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Segon. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5119056, a nom de la societat As de Pic, SAU, 
relativa a la demanda de reforma dels edificis d’ús comercial situats a 
l’Avinguda Tarragona núm. 27-39. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5119096, a nom del Sr. Jordi Sala Mompel, 
relativa a la demanda d’alineacions de la parcelꞏla de terreny situada a 
l’avinguda de Tarragona, números 19-31.  
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5122887, a nom del Sr. Joaquim Miro Castillo, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de l’habitatge situat al carrer 
Major, número 7. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5123931, a nom dels Srs. Carles Duran 
Rossell i Cristina Coma Zamboni, relativa a la demanda de modificació del 
projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Closes de Guillemó, 
número 4. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5124348, a nom de la societat 128, SL, relativa 
a la demanda de reforma i canvi d’ús de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, 
número 128. 
 
6. S’acorda la solꞏlicitud número 5125491, a nom de la societat 128, SL, relativa 
a la demanda de primera ocupació de les obres de reforma de l’edifici situat a 
l’avinguda Meritxell, número 128. 
 
7. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
A) ÀREA DE CULTURA 
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ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’espectacle teatral 
l’Oreneta, en el marc de la Temporada de Teatre, a l’empresa Servei de 
l’espectacle Focus, SA, per un import de 10.888,88€ (60102/33400/226830). 
 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda celebrar la 12a Setmana de la Diversitat Cultural amb les activitats 
següents: 
 

- Exposició Interculturalitat del 18 de maig al 13 de juny, a la plaça del 
Poble. 
 

- Organització d’una flashmob, per part de les entitats culturals 
interessades, el dia 14 de maig, a la tarda, a l’avinguda Meritxell (zona 
per a vianants).  
 

- Mostra gastronòmica i folklòrica el dia 21 de maig, a la plaça Guillemó, 
amb una inauguració amb cercavila de les entitats, des de la plaça de la 
Rotonda fins a la plaça Guillemó. 

 
2. S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5125486 30285/2022 Associació Handball School 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 

5125555 30310/2022 
Associació cultural de residents 
d’Alto Minho 

Favorable 
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Quart.  CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de la presidenta de l’Associació 
Projecte Vida, s’acorda cedir-los gratuïtament la sala d’estudi del Rusc, els 
dilluns, dimarts i dimecres, de les 20.00 a les 22.30 h, per desenvolupar els 
grups d’ajuda mútua de l’entitat Projecte Vida. 
 
2. Amb motiu de la celebració de l’edició 2022 del Ull Nu, Festival Audiovisual 
d’Andorra, que tindrà lloc del 25 al 29 de maig del 2022, s’acorda: 
 

- Colꞏlaborar amb els recursos propis del Comú per desenvolupar les 
diferents activitats (punts de llum, tarima, tanques de circulació, carpes, 
cadires, etc.) les nits dels dies 27 i 28 de maig fins a les 24.00 h, als 
espais públics següents: 

o Plaça del Poble - Glorieta 
o Plaça Rebés 
o Plaça Príncep Benlloch  
o Rambla Molines. 

 
- Autoritzar la colꞏlocació de l’exposició Faune en diferents indrets del 

Centre Històric i rodalies i 2 tòtems, amb informació del festival i 
informació sobre la proposta Faune, a la plaça Rebés i a la plaça del 
Poble. 

 
- Autoritzar l’Associació Ull Nu a realitzar la promoció del Festival a través 

de les banderoles, les esferes lumíniques i la ilꞏluminació del campanar. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 11.15 h. 


