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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 4 de maig del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 4 de maig 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. Vista la demanda presentada per part del director de l'Escola Andorrana 
d'Andorra la Vella, s’acorda autoritzar l’organització per part de l’Escola d’un 
mercat de 2a mà per a totes les famílies del seu alumnat, el divendres 10 de 
juny del 2022, entre les 17.15 h i les 20.00 h, a la plaça del Consell d’Infants, i 
col·laborar amb la cessió d’una carpa, un punt de llum, dues taules grans i un 
equip de música. 
 
2. Vista la demanda presentada per part de la directora general de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social, s’acorda col·laborar aportant el material i el 
suport de muntatge necessari, amb motiu de les eleccions al Consell 
d'Administració que tindran lloc del 13 al 21 de juny (vot per dipòsit) i el 22 de 
juny (eleccions): 
 

- Dia 10 de juny: muntatge de 2 cabines aïlladores normals i 1 cabina 
aïlladora per a minusvàlids, i lliurament de 15 peus (catenàries) amb la 
cinta corresponent. 

- Del 20 de juny: muntatge de 3 cabines aïlladores normals i 2 cabines 
aïlladores per a minusvàlids. 
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Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
A) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar el Conveni de col·laboració amb la Federació Andorrana de 
Taekwondo per fomentar la promoció i divulgació de la revista The Esport a la 
parròquia d’Andorra la Vella, per a l’any 2022, per un import de 1.800,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
2. Vista la demanda presentada per part de la Secretaria d’Estat d’Esports 
relativa a l’organització de l’arribada de l’11a edició de la Cursa popular Illa 
Carlemany al Parc Central, el proper diumenge 15 de maig, s’acorda autoritzar-
los a instal·lar un arc d’arribada, una zona d’inflables, una tarima d’entrega de 
premis, una carpa de cronometratge, un taller de maquillatge i dues zones 
d’avituallament. Alhora, s’acorda col·laborar amb la instal·lació de 4 punts de 
llum i cedint 4 cubells de deixalles d’envasos i 2 cubells de deixalles de brossa. 
 
3. Vista la demanda presentada per part de l’Associació de les Malalties 
Minoritàries d’Andorra-AMMA, amb motiu del Torneig de futbol benèfic 
organitzat en benefici de l’Associació, s’acorda cedir gratuïtament la instal·lació 
del Camp de Futbol del Col·legi Sant Ermengol els dies 11 i 12 de juny, de les 
9.00 a les 18.00 h, a la Unió Esportiva Santa Coloma. 
 
4. S’acorda autoritzar el Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella a 
organitzar la Zumbató 2022, màster class solidària amb la Creu Roja Andorra, 
que tindrà lloc el proper dissabte 28 de maig, de les 18.00 a les 19.30 h, a la 
plaça de l’antiga caserna de bombers, activitat que s’organitza amb la 
col·laboració de Princiesport, Centre Esportiu dels Serradells i Hard Rock Café. 
 
 
B) ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa DIPRO 12, SL per un import de 
10.425,01€ IGI no inclòs (80301/34202/612000), corresponent a la 
regularització dels honoraris dels mesos 16 a 18 de l’obra, empresa 
adjudicatària dels serveis de propietat delegada per a la coordinació i control de 
les obres de reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells. 
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Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda autoritzar el desplaçament a Londres, del 24 al 26 de maig, de la Sra. 
Esther Blanco, tècnica en desenvolupament de projectes turístics i comercials, 
junt amb la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial, amb motiu 
del Chelsea in Bloom que se celebrarà del 23 al 28 de maig del 2022. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS  
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes i altres sol·licituds de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar 
- Una alta al cens electoral. 

 
 
S’informa: 
 
1. D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a l’acta. 
 
2. De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
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SERVEI DE TRIBUTS 
 

Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament, en període 
voluntari, de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any 2022. 
 
 
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. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL  
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció, mitjançant 
concurs de mobilitat interna, del Sr. TFE com a treballador públic indefinit, en la 
plaça de cap d’Àrea del Centre Interactiu de la Bicicleta, amb un període de 
prova de 6 mesos, a comptar de la data de la seva incorporació, i amb una 
classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup funcional 
A, nivell 10 (90101/33301/110000).  
 
2. Promoció i nomenament de funcionaris 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció i el 
nomenament dels Srs. PFD i GMR, com a oficials del Servei de Circulació, a 
comptar del 9 de maig del 2022 i sense període de prova d’acord amb el que 
estableix l’article 33 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunals, amb una classificació salarial corresponent al 95% de la banda 
salarial del grup B, nivell 9 (50401/13300/110000). 
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3. Publicació d’uns concursos de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL  
 
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 d’operari de magatzem 
central (40103/93100/110000). 
 
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 
 
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 d’operari de gestió de la 
xarxa d’aigua potable per al Servei de Gestió de la Xarxa d’Aigua Potable 
(50202/16100/110000).  
 
4. Procés de selecció de personal interí 
 
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 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposen els articles 104.b, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda publicar un procés de selecció de 
personal interí per nomenar, amb caràcter provisional, com a treballador públic 
interí, un operari de gestió de la xarxa d’aigua potable, adscrit al Departament 
d’Higiene, Salubritat Pública, Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, 
fins al retorn de la persona treballadora amb tipus de relació funcionària que te 
assignada la plaça i, en tot cas, com a màxim fins al 2 d’octubre del 2023 
(50202/16100/110000).  



AJdG núm. 22/18 
04/05/2022 

 

 6 

5. No cobertura d’una plaça mitjançant 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 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda no proveir, 
mitjançant comissió de serveis, la plaça d’operari de gestió de la xarxa d’aigua 
potable, adscrita a l’Àrea de Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, 
acordada en la Junta de Govern del 16 de març del 2022.  
 
6. Nomenament de treballadors públics interins 
 
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 
disposen els articles 104.a i 105 de l’Ordinació del 30-09-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter 
provisional, el Sr. CFD com a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar de 
xarxes i salubritat pública, a comptar del 13 de juny del 2022 i mentre es 
desenvolupa i es cobreix la plaça vacant mitjançant el procediment de provisió, 
i amb un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 4 i, la retribució del 
complement específic d’higiene per un import de 296,44€ bruts mensuals des 
de l’inici de la seva contractació (50301/16300/110000).  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
1) Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial i d’acord 
amb el que disposen els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda: 
 
a) Nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, per a 
l’estiu 2022, les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
nomenament Plaça Preu 

hora 

ODZ Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

GDVM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  
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CTM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

PMA Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

RPJ Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

ODSM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

ODSL Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

ELA Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

BLV Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

ELA Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

GDVJ Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

MPN Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

PGT Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

PLT Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

BML Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

BPE Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

GAC Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

HGI Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

MAA Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

GRL  Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

SSE Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

FMN Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

GAM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

SPCL Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

TVB Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 
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TPJM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

FPK Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

SCM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

LLL Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

TAX Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

RCA Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

CAI Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

SMC Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

AMA Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

WBM Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

GMM Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

RRC Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

RBA Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

MPD  Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

AMI  Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

BCA Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

JEK Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

DNTS 
Del 2 al 31 d’agost 

del 2022 
Informador de 

carrer 7,20€  

COJ 
Del 2 al 31 d’agost 

del 2022 
Informador de 

carrer 7,20€  

DSCD Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

QMI Del 2 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

GOE De l’1 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

MLL De l’1 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  
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ORC De l’1 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

VMA De l’1 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€ 

PMA De l’1 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

RJR De l’1 al 31 d’agost 
del 2022 

Informador de 
carrer 7,20€  

 
b) Declarar desertes 2 places de responsable de grup d’informadors de carrer i 
procedir a la seva provisió mitjançant contractació directa 
(90201/43201/130000). 
 
2) Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, i d’acord 
amb el que disposen els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda: 
 
a) Nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, per a 
l’estiu 2022, les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
nomenament Plaça Preu 

hora 

TDSH Del 4 al 31 de 
juliol del 2022 Informador turístic 8,57€ 

RGA 
De l‘1 d’agost al 
4 de setembre 

del 2022 
Informador turístic 8,57€ 

BSE 
Del 4 de juliol al 
31 d’agost del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

GTH 
Del 4 de juliol al 
31 d’agost del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

BGD 
Del 4 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

GST 
Del 4 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

DSL 
Del 4 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 
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NFJL 
Del 4 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

SDAP 
Del 7 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

ZMN 
Del 4 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

CEX Del 4 al 31 de 
juliol del 2022 Informador turístic 8,57€ 

AKKi 
Del 4 de juliol al 4 
de setembre del 

2022 
Informador turístic 8,57€ 

 
b) Declarar desertes 1 plaça de guia turístic cultural i 1 plaça de guia turístic de 
muntanya i procedir a la seva provisió mitjançant contractació directa 
(90201/43201/130000). 
 
3) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposen els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter 
provisional, com a treballadores públics interines, les persones següents: 
 

- Sra. AGE, en la plaça de guia turístic de muntanya i cultural per a l’estiu 
2022, de l’1 de juliol al 4 de setembre del 2022, i amb un salari en base a 
10,69€/h treballada i una jornada laboral de 36 hores setmanals. 

- Sra. JGM, en la plaça d’informadora turística per a l’estiu 2022, del 4 de 
juliol al 31 d’agost del 2022, i amb un salari en base a 8,57€/h treballada 
i una jornada laboral de 30 hores setmanals (90201/43201/130000). 

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe del Departament de social i d’acord amb el que disposen els 
articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del 
Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, com a 
treballadors públics interins, per a l’estiu 2022, les persones següents 
(70501/32401/130000) (70503/32402/130000): 
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Nom i cognoms Període de 
nomenament Plaça Preu hora 

PBC Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

BCS Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

GAX Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

HPJ Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

PGA Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

RGA Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

TTS Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

VRM Del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

BXM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

BGS Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

DCODF Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

DRVM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

FCL Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

GBJ Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

GBM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

HFM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

PAP Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

RAB Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

STC Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

UBM Del 4 al 29 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 
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ANA De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

AVJ De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

BHJ De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

BRJ De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

CNC De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

CJA De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

GCM De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

HRCD De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

MFM De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

OMA De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

LTVM De l’1 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

CBA 
Del 18 al 29 de juliol i 

del 22 d’agost al 2 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

FKA 
Del 18 al 29 de juliol i 

del 22 d’agost al 2 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

LPLM 
Del 18 al 29 de juliol i 

del 22 d’agost al 2 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

MPLC 
Del 18 al 29 de juliol i 

del 22 d’agost al 2 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 

RRH 
Del 18 al 29 de juliol i 

del 22 d’agost al 2 
setembre del 2022 

Monitor de 
lleure 8,57€ 
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DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Gestió de Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable i 
d’acord amb el que disposen els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-
9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, 
amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, per a l’estiu 2022, 
les persones següents (50107/17000/130000): 
 

Nom i cognoms Període de 
nomenament Plaça Preu 

hora 

AGA Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient   7,20€ 

FGI Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient   7,20€ 

LPE Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient   7,20€ 

CTG Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

DAMD Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

DCL Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

LPR Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

HFJ Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

MGM De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

ABN De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient   7,20€ 

GPP De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

MMP De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

MBA De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

MBF De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

TCG De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 

CCY De l’1 al 31 
d’agost del 2022 

Auxiliar de suport medi 
ambient 7,20€ 
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DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
1) Vist l’informe de l’Àrea d’Activitats i Programes Esportius i d’acord amb el 
que disposen els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda: 
 
a) Nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors públics interins, per a 
l’estiu 2022, les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
nomenament Plaça Preu 

hora 

CMCP Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

CVA Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

LJE Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

GSM Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

RCP Del 4 juliol al 19 
d’agost 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

OFP Del 4 juliol al 7 de 
setembre 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

PGM 

Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Monitor esportiu  8,57€ 

FGJ De l’1 al 19 
d’agost del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

BRA De l’1 al 19 
d’agost del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

VMLL 

Del 4 al 29 de 
juliol del 2022  Monitor esportiu   8,57€  

De l’1 al 19 
d’agost del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

PME De l’1 al 19 
d’agost del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

MOL 
De l’1 d’agost al 
7 de setembre 

del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 
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GPP Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

DRJC 

Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

De l’1 d’agost al 
7 de setembre 

del 2022 

Monitor esportiu 
responsable 9,52€ 

LTVM Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

CBM 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

MGJ 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

RCM Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

BRJ Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

SBA Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

HPL 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

MFE 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

SPCA 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

TA Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

HCA 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

FPTR 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

DRFA Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

CPU 
Del 4 de juliol al 
19 d’agost del 

2022 
Monitor esportiu 8,57€ 

UBM De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

DHTG De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 
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HPG De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

RMA De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

GSA De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Monitor esportiu 8,57€ 

MFI 
Del 23 d’agost al 
2 de setembre 

del 2022 
Monitor trial 8,57€ 

FPC Del 4 al 29 de 
juliol del 2022 Auxiliar vòlei 7,20€ 

MDLRA De l’1 al 19 
d’agost del 2022 Auxiliar vòlei 7,20€ 

CPP Del 4 de juliol al 5 
d’agost del 2022 

Auxiliar de 
gimnàs 7,20€ 

PSA 
Del 9 d’agost al 7 
de setembre del 

2022 

Auxiliar de 
gimnàs 7,20€ 

TLKC 
Del 9 d’agost al 7 
de setembre del 

2022 

Auxiliar de 
gimnàs 7,20€ 

MSA 
De l’1 de juliol al 
31 d’agost del 

2022 
Auxiliar recepció 7,20€ 

DNTA De l’1 al 31 de 
juliol del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

GLLP De l’1 al 31 de 
juliol del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

GBA De l’1 al 31 de 
juliol del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

APA De l’1 al 31 de 
juliol del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

PGA De l’1 al 31 
d’agost del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

CJM De l’1 al 31 
d’agost del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

TAN De l’1 al 31 
d’agost del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

CMM De l’1 al 31 
d’agost del 2022 Auxiliar recepció 7,20€ 

PLMR Del 22 d’agost al 
7 de setembre Auxiliar piscina 7,20€ 
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b) Declarar desertes 1 plaça de monitor esportiu responsable de sala i 1 plaça 
de guia de muntanya i procedir a la seva provisió mitjançant contractació 
directa (80101/34000/130000).  
 
2) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb els articles 
104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, com a 
treballadors públics interins, per a l’estiu 2022, les persones següents: 
 

- Sr. BOJO, en la plaça de monitor esportiu responsable de les escoles 
esportives, del 27 de juny al 19 de d’agost del 2022, amb un salari en 
base a 10,69€/h treballada i una jornada laboral de 40 hores setmanals. 

- Sr. JA, en la plaça de monitor esportiu responsable de l’estada 
multiesportiva, del 4 al 8 de juliol del 2022, amb un salari per aquest torn 
de 625,20€ i en la plaça de monitor esportiu responsable de l’estada 
esportiva de vela, de l’11 al 16 de juliol del 2022, amb un salari per 
aquest torn de 762,40€. 

- Sra. MNM, en la plaça de monitora esportiva de l’estada multiesportiva, 
del 4 al 8 de juliol del 2022, amb un salari per aquest torn de 540€. 

- Sra. MDM, en la plaça de monitora esportiva de l’estada esportiva de 
vela, de l’11 al 16 de juliol del 2022, amb un salari per aquest torn de 
660,16€. 

- Sra. CMM, en la plaça de monitora esportiva responsable de sala, del 4 
de juliol al 7 de setembre del 2022, amb un salari en base a 9,52€/h 
treballada i una jornada laboral de 40 hores setmanals. 

- Sr. VPF, en la plaça de guia de muntanya, del 5 de juliol al 19 d’agost del 
2022, amb un salari en base a 15,50€/h treballada i una jornada laboral 
de 28 hores setmanals (80101/34000/130000). 

 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
Vist l’informe del Departament de Joventut i Participació Ciutadana i d’acord 
amb el que disposen els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb 
caràcter provisional, com a treballadors públics interins, per a l’estiu 2022, les 
persones següents (70401/23105/130000): 
 

Nom i cognoms Període de 
nomenament Plaça Preu 

hora 

PME Del 4 al 22 de juliol 
del 2022 

Monitor de 
suport 8,57€ 

HPG Del 4 al 29 de juliol Monitor de 8,57€ 
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del 2022  suport 

MLC Del 25 de juliol al 12 
d’agost del 2022 

Monitor de 
suport 8,57€ 

SBA De l’1 al 19 d’agost 
del 2022 

Monitor de 
suport 8,57€ 

VMLL Del 22 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
suport 8,57€ 

CFA Del 17 d’agost al 7 de 
setembre del 2022 

Monitor de 
suport 8,57€ 

 
7. Permís administratiu retribuït 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 55. A) 
9 de l’Ordinació del 28-10-2019 de modificació de l’Ordinació de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella del 10-12-2002, s’acorda atorgar un permís 
administratiu retribuït, a demanda de la Federació Andorrana de Muntanyisme, 
al Sr. FDC, el dia 6 de maig del 2022, per assistir a la prova Skyrunner World, 
com a membre de l’Equip Nacional de Curses de Muntanya i que es durà a 
terme a Mathesyins - França.  
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
millora de la secció hidràulica del pas del rec de l’Obac sobre el riu de la 
Comella. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
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 sol·licitud número 5123184, a nom de la societat Carme 
Riberaygua, SL, relativa a la demanda de modificació de projecte de 
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construcció d’un edifici situat al carrer de la Vall, núm. 30, Antic carrer Major, 
núm. 13-15 i carrer Anna Maria Janer, núm. 9. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5124811, a nom de la societat Adelaida i Joan, 
SA, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la 
parcel·la de terreny situada al carrer Esteve Dolsa Pujal, núm. 30-46.   
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5125629, a nom de la societat Andreu 
Armengol, SA, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants 
de la parcel·la de terreny situada a l’avinguda de Tarragona, núm. 89-91, i 
carrer Terra Vella, núm. 1.   
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5125811, a nom de la societat SGL, SL, 
relativa a la demanda de primera ocupació de l’edifici situat a l’avinguda Santa 
Coloma, núm. 55-59.  
 
5. 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 sol·licitud número 5124436, a nom de la 
Sra. Micaela Ferreira Pires, relativa a la demanda d’una zona d’estacionament 
de minusvàlids al carrer dels Barrers, núm. 30 de Santa Coloma. 
 
2. S’acorda formalitzar l’Annex al contracte signat el 9 de març del 2022 amb la 
UTE MAVIPARQ - EYSA, formada per les societats Material Viari i 
Parquímetres 09, SL (MAVIPARQ 09, SL) i Estacionamientos y Servicios, SAU 
(EYSA, SAU), adjudicatària del concurs nacional relatiu al subministrament, la 
instal·lació, la configuració, la posada en marxa i el manteniment del sistema de 
control d’estacionament de vehicles a la via pública de la parròquia d’Andorra la 
Vella, reduint l’import del contracte inicial en 5.163,15€. 
 
3. S’acorda cedir temporalment l’ús de la sala Bravo al Ministeri de Salut del 
Govern d’Andorra per ubicar-hi l’stoplab, així com rescindir, parcialment, el 
contracte amb l’empresa Domèstica Serveis, SL-Avança Grup pel que fa a la 
neteja de dita sala. 
 
4. Atès que el Servei de Circulació Comunal ha retirat de la via pública de la 
parròquia i traslladat a un recinte condicionat els vehicles abandonats pels seus 
propietaris; vist el que estableixen els articles 131 i 132 de la Llei 12/2021, del 
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13 de maig, del Codi de la circulació, s’acorda publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) 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 sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant Objecte Acord 

5125654 Jocs, SA “Projecte 
Prat de la Creu” 

Sol·licitud 
d’embrancament d’aigua 
contra incendis al carrer 
Prat de la Creu, núm. 40 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden 2 transferències de crèdit de despesa corrent, segons la demanda 
del Departament d’Higiene, Salubritat Pública, Gestió del Medi Ambient i Xarxa 
d’Aigua Potable i detallades en la taula següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 

Higiene/ 
Aparells tècnics 

50301/16300/
215000 

Lloguers 
repetidors 
emissores 

4.000,00€     

      -4.000,00€ Higiene/ 
Vies públiques  

50301/16300/
217010 

Medi Ambient/ 
Parcs i 

jardins/Altres 
serveis a l’exterior 

50107/17100/
227900 

Mant. zones 
verdes 9.960,00€     

javascript:GemaUtilities.openDetailPopup('forwardDetail.do',%20'5355300922186736107154');
javascript:GemaUtilities.openDetailPopup('forwardDetail.do',%20'5355300922186736107154');
javascript:GemaUtilities.openDetailPopup('forwardDetail.do',%20'5355300922186742607154');
javascript:GemaUtilities.openDetailPopup('forwardDetail.do',%20'5355300922186742607154');
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      -9.960,00€ 

Patrimoni Natural/ 
Protecció Medi 
Ambient/Altres 

serveis a l’exterior 

50103/17200/
227900 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de la societat Andorra Turisme SAU, 
s’acorda autoritzar-la a utilitzar diversos suports comunals, des del mes de 
maig i fins a finals de juliol del 2022, amb motiu de la campanya de promoció 
de l’espectacle del Cirque du Soleil, havent coordinar aquesta societat els 
treballs de muntatge i desmuntatge amb el Servei d’Aparcaments. 
 
 
Novè.  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 adquirir 40 bancs per col·locar en els 
diferents parcs infantils de la parròquia a l’empresa Multiserveis Co-Príncep, 
per un import de 10.282,80€, IGI inclòs (50107/17000/607301). 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar els serveis de la Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell per a la realització de les tasques de neteja i manteniment dels pipi-
cans de la parròquia, del 3 de maig al 31 de desembre del 2022, renovable 
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tàcitament per períodes anuals fins a un màxim de 6 anys incloent el període 
principal i les seves pròrrogues, per un import mensual de 3.174,25€, IGI no 
inclòs, d’acord amb l’article 59 de la Llei 11/2012 del 21 de juny 
(50301/16300/227000). 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 25 d’abril, s’acorden 
les propostes següents: 
 

Prestacions econòmiques socials (PES) 
 

- Expedient 39*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats de la 
Ludoteca les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a una menor.  

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de la segona setmana de les vacances de Setmana Santa de 
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 les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a una menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre 
Residencial d’Acció Educativa La Gavernera.   

 
- Expedient 18*2020: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a dos menors.  

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les dues setmanes del 

Campus de Bàsquet, durant el període de vacances de Setmana Santa 
del 2022, per a un menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre 
Residencial d’Acció Educativa La Gavernera.   
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- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les dues setmanes del 
Campus de Kung Fu, durant el període de vacances de Setmana Santa 
del 2022, per un a 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 dues setmanes del 

Campus de Natació i Atletisme i el Campus de Fútbol, durant el període 
de vacances de Setmana Santa del 2022, per a una 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 dues setmanes del 

Campus de Rítmica i el Campus de Natació i Taekwondo, durant el 
període de vacances de Setmana Santa del 2022, per a una menor. El 
cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial d’Acció Educativa La 
Gavernera.   

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost d’una setmana del 

Campus de Fútbol, durant el període de vacances de Setmana Santa del 
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 dues setmanes del 
Campus de Fútbol, durant el període de vacances de Setmana Santa del 
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 dues setmanes del 

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

 
- Expedient 32*2017: una PES per cobrir el cost de les dues setmanes del 

Campus de Rítmica i el Campus de Natació i Taekwondo, durant el 
període de vacances de Setmana Santa del 2022, per a dues menors. 

- Expedient 38*2011: una PES per cobrir el cost de les dues setmanes del 
Campus de Rítmica i el Campus de Natació i Taekwondo, durant el 
període de vacances de Setmana Santa del 2022, per a una menor. 

 
- Expedient 70*2012: una PES per cobrir el cost de les dues setmanes del 

Campus de Natació i Atletisme i el Campus de Natació i Tekwondo, 
durant el període de vacances de Setmana Santa del 2022, per a una 
menor. 
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- Expedient 53*2018: una PES per cobrir les activitats de la Ludoteca de 
Santa Coloma, de les dues setmanes de les vacances de Setmana 
Santa de 2022, per a un menor.  

 
- Expedient 15*2012: una PES per cobrir les activitats de la Ludoteca de 

Santa Coloma, de les dues setmanes de les vacances de Setmana 
Santa de 2022, per a una menor.  

 
- Expedient 18*2021: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 45*2021: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 22*2022: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 
 

- Expedient 20*2022: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 
El Llamp de les dues setmanes de les vacances de Setmana Santa de 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 24*2022: una PES per cobrir les activitats del Casal d’Infants 

El Llamp de les dues setmanes de les vacances de setmana santa de 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 24*2018: una PES per cobrir el cost d’una setmana del 

Campus de Fútbol, durant el període de vacances de Setmana Santa del 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 34*2022: una PES per cobrir el cost de les dues setmanes del 

Campus de Rítmica i el Campus de Natació i Taekwondo, durant el 
període de vacances de Setmana Santa del 2022, per a una menor. 
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- Expedient 01*2010: una PES per cobrir el 100% del cost del menjador 
del Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a desembre del 
2022) 

 
- Expedient 10*2017: 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.  

 
2. S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 9 de març del 2022 
relatiu a una prestació econòmica social (PES), que queda redactat com 
segueix: 
 
On hi diu: 

- “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.” 

 
Hi ha de dir: 

- “Expedient 24*2018: 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.” 

 
 
 
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. 
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