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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 18 de maig del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 18 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part del director general d'Andorra Turisme, 
s’acorda col·laborar en la prestació de diferents elements i serveis per a la 
celebració de l'espectacle MUV del Cirque du Soleil, a l'aparcament de Prada 
Casadet. 
 
2. Vista la demanda presentada per part de l’Associació Indira, s’acorda 
autoritzar-los a utilitzar la plaça del Poble, el 21 de juny d'enguany, a les 19 h 
amb motiu del dia mundial del ioga.  
 
3. S’acorda formalitzar una Addenda al contracte de cessió d’ús signat el 10 de 
febrer del 2011 amb els germans Srs. Joan, Romà i Matilde Llorens Millat, la 
societat St Georges, SA, la societat Inversions Materials, SAU i el Sr. Jordi 
Cerqueda Donadeu, relativa a la suspensió de la limitació d’ús i gestió 
establerta sobre una parcel·la de 395,50 m2, situada a Santa Coloma. L’objecte 
d’aquesta Addenda és per a permetre l’accés a les parcel·les contigües 
propietat d’alguns dels cedents, mentre siguin vigents els contractes 
d’arrendament a favor del Comú signats els dies 23 de juny del 2021, 1 de juliol 
del 2021 i 1 d’octubre del 2021.  
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4. S’acorda contractar els serveis de l’empresa Strategos, SL per a la prestació 
dels serveis d’assessorament i suport d’anàlisi econòmic i financer al Comú 
d’Andorra la Vella, així com elaborar les condicions econòmiques i contractuals 
en les quals s’ha de basar el plec de condicions per a la concessió 
administrativa del projecte d’habitatge a preu regulat, que es vol construir a la 
parcel·la de cessió obligatòria i gratuïta de la unitat d’actuació PP-SUR-15. 
L’import d’aquesta contractació ascendeix a 20.377,50€, IGI inclòs 
(10101/92000/227400). 
 
5. S’acorda l’assistència de les persones següents a la jornada de formació que 
ofereix el Govern sobre l’aplicació de la nova Llei de contractació pública, que 
tindrà lloc el proper dia 1 de juny, de les 9.00 h a les 17.00 h, a la sala Ària del 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella: 
 

- Sr. Joan Obiols 
- Sra. Laura Camps 
- Sra. Maria Victòria Cobo 
- Sra. Nati Marquilló. 

 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar les subvencions següents a entitats culturals per a la 
promoció i realització d’activitats culturals d’àmbit ciutadà que es desenvolupin 
a la parròquia d’Andorra la Vella durant l’any 2022 i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent: 
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Partida pressupostària: 60101/33500/482000 – Entitats culturals 
 

Expedient Sol·licitant Resolució 

30012/2022 Anna Ubach Font 
(Curtmetratges: ""què va passar?") 1.200€ 

30044/2022 Fundació Marcel Chevalier 
(Edició revista “Melanterita”) 350€ 

30045/2022 Fundació Marcel Chevalier 
(Edició llibre "Landscape and landforms"a”) Desestimada 

30056/2022 Manuel Alonso Gutierrez 
(Festival de guitarra d’Andorra) 3.500€ 

30067/2022 Societat Andorrana de Ciències 
(Cicle de conferències SAC) 1.600€ 

30068/2022 Àgora Cultural - Societat Andorrana de Ciències 
(Revista Àgora Cultural) 1.600€ 

30106/2022 Emma Riba Santuré 
(Bram) 2.000€ 

30134/2022 Associació Grup de Creació la Xarranca 
(Projecte Circul’Art) 1.500€ 

30135/2022 Festival Ull Nu 
(Les nits de vídeo mapping) 5.000€ 

30138/2022 Acció Feminista d'Andorra (AFD’A) 
(Contra les violències masclistes, cultura feminista) 1.700€ 

30144/2022 
Ass. Professionals de la Comunicació (APCA) 
(Crims: les claus d'un fenomen que ha trencat 
barreres) 

1.500€ 

30145/2022 Ass. d'Escriptors del Principat d'Andorra 
(Taller: e la narrativa a l'assaig) 1.000€ 

30146/2022 
Ass. Professionals de la Comunicació (APCA) 
(Invasió russa a Ucraïna: informació, desinformació 
i propaganda 

2.000€ 

30151/2022 David Sanz Badenas 
(Suite rebufa una acció musical) 3.000€ 

30155/2022 Cine Club de les Valls 
(Temporada de projeccions) 3.300€ 

30156/2022 Cine Club de les Valls 
(25è aniversari cineclub) 2.250€ 

 
2. S’acorda atorgar la subvenció següent a entitats culturals d’interès públic per 
a la promoció i realització d’activitats culturals d’àmbit ciutadà que es 
desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella durant l’any 2022 i publicar al 
BOPA l’Edicte corresponent: 
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Partida pressupostària: 60101/33500/482010 – Entitats culturals d’interès públic 
 

Expedient Sol·licitant Resolució 

30042/2022  Orfeó Andorrà 
(Funcionament associació) 9.581€ 

 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar una beca de l’Institut de Música, per al curs 2022-2023, a 
l’alumne Pere Gonzalez de Alaiza Manubens, per un import de 471,50€ 
(60101/33500/482000). 
 
 
ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar una beca de l’Escola d’Art per als mesos de maig i juny, per al 
curs 2021-2022, a l’alumna Yaroslava Yadvichuk, per un import de 75€ 
(60101/33500/482000). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL PLA NACIONAL DE RESIDUS I ABOCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament de tres punts verds i tres mini deixalleries. 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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Quart. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESCOLA BRESSOL CONXITA MORA JORDANA 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i la 
instal·lació d’una sala sensorial per a l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana a 
l’empresa BJ Adaptaciones, SL, per un import de 14.254,59€, IGI inclòs 
(70202/32101/603100). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb la Unió Esportiva 
Santa Coloma amb motiu de l’organització del Campus de futbol de les 
vacances escolars de primavera 2022. 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Kung-fu Tai-chi 
amb motiu de l’organització del Campus de kung-fu de les vacances escolars 
de primavera 2022. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament, el 
muntatge i el desmuntatge de divers material recreatiu, per a la Festa del Joc i 
de l’Esport de la Festa Major 2022, a l’empresa Selfie, per un import de 
8.300,00€, IGI no inclòs (80101/34100/226600). 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb la Federació 
Andorrana de Voleibol per fomentar la promoció i divulgació de l’activitat del 
vòlei platja a la parròquia d’Andorra la Vella per a l’estiu 2022, per un import de 
13.000,00€ (80101/34100/482100). 
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5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Win and Green 
Consulting, SL per a realitzar un seminari, el mes d’octubre del 2022, a les 
associacions esportives de la parròquia sobre sostenibilitat i esport, per un 
import d’11.339,71€, IGI no inclòs (80101/34000/227900). 
 
6. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Lycée Comte de 
Foix amb motiu de la utilització de la piscina per als Campus Esportius d’Estiu 
del 22 d’agost al 7 de setembre del 2022. 
 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i la Federació Andorrana de Futbol relatiu al patrocini dels partits 
internacionals de les diferents seleccions de futbol, amb una aportació 
econòmica per un import de 30.000€ (80101/34000/227900). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda autoritzar la participació del Sr. Òscar Gabà i la Sra. Elisabeth 
Almiñana a la II Jornada de Retrobant-nos, que tindrà lloc el proper dijous 2 de 
juny, de les 10.00 a les 17.30 h, a la Seu d’Urgell. 
 
 
Sisè.  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 sol·licituds següents que s’adjunten a l’acta: 
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- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes i baixes de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar 
- Una baixa de terrassa de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionament 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 d’un funcionari i publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent 
 
S’acorda el nomenament definitiu del Sr. Miquel Puigdemasa Solà com a 
funcionari, en la plaça de recepcionista administratiu per a l’Espai al Ciutadà, 
adscrita al Departament de Secretaria general, a partir del 20 de maig del 2022, 
ja que ha superat el període de prova per concurs de mobilitat, i publicar al 
BOPA l’Edicte corresponent. 
 
2. Publicació d’un concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb 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 
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Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al 
Consell General, per proveir dues places de gestors per a l’Àrea de Tràmits, 
Tributs i Deutors (40301/93200/110000).  
 
3. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 34 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda declarar desert el concurs de mobilitat interna del 6 d’abril del 2022, 
per tal de proveir una plaça de tècnic administratiu per al Servei 
d’Aparcaments, i procedir a la publicació externa del procés selectiu d’ingrés en 
primera convocatòria, mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça 
(50501/13301/110000).  
 
4. Promocions internes mitjançant concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna 
mitjançant concurs de mobilitat de la Sra. LPR, com a funcionària, en la plaça 
de tècnica de l’Aula de Teatre i Dansa, a comptar del 19 de maig del 2022 amb 
un període de prova d’1 mes, i amb una classificació salarial corresponent al 
95% de la banda salarial del grup funcional B, nivell 7, amb una dedicació del 
60% de la jornada laboral (60101/33000/110000). 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna 
mitjançant concurs de mobilitat del Sr. PCX, com a treballador públic indefinit, 
en la plaça d’operari de xarxes i salubritat pública, a comptar de l’1 de juny del 
2022 amb un període de prova de 6 mesos, i amb una classificació salarial 
corresponent al 80% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 5, i la 
retribució del complement específic d’higiene per un import de 565,92€ bruts 
mensuals, la qual es durà a terme al mes de l’inici d’aquesta mobilitat interna 
(50301/16300/110000).  
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Setè.  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 relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs de 
retirada del paviment de l’aparcament Giberga situat a l’av. Santa Coloma, 
números 9-15, a l’UTE Mirador del Claror, per un import de 19.983,75€, IGI 
Inclòs (50101/15100/227900), empresa que realitza els treballs de construcció 
de l’edifici. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
al subministrament, per lots, de tres vehicles industrials per a diferents serveis 
del Comú, a les empreses següents: 
 

- Lot 1: un vehicle pick-up grua per al Servei de Circulació a l’empresa 
Nogreda Serveis, SA, per un import de 60.819,00€, IGI inclòs 
(50401/13300/604000), i un termini de lliurament de 270 dies naturals.  
 

- Lot 2: un vehicle tipus multifuncions fregadora decapadora amb aigua 
calenta per a l’Àrea d’Higiene i Salubritat Pública a l’empresa Mauco, 
SA, per un import de 243.276,00€, IGI inclòs (50301/16300/604000), i un 
termini de 60 dies naturals.  
 

- Lot 3: un vehicle pick-up cistella per al Servei de Pintura a l’empresa 
Nogreda Serveis, SA, per un import de 63.745,00€, IGI inclòs 
(50304/92000/604000), i un termini de lliurament de 300 dies naturals. 

 
2. S’acorda desestimar la sol·licitud número 5125781, a nom del Sr. Francesc 
Xavier Martí Marsilla, relativa a la demanda d’una alta de gual al carrer Ciutat 
de Valls, núm. 25. 
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3. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5125052, a nom de la 
societat HM Consulting, SL, relativa a la demanda d’alta d’una reserva especial 
al carrer Baixada del Molí, núm. 49. 
 
4. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5126146, a nom del Sr. 
Enrique Jesús García Chinchilla, relativa a la demanda de poder fer el 
seguiment amb un vehicle dotat de càmeres per fer la gravació d'un dia als 
Youtubers WillyRex i Vegeta777, a la parròquia d'Andorra la Vella. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5126196 Investhotel, SAU 

Sol·licitud 
d’embrancament contra 
incendis al carrer Prat de 
la Creu, núm. 6-7 

Favorable 

5126281 Jordi Cuberes Call 

Sol·licitud 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer la 
Llacuna, núm. 15 

Favorable 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.30 h. 
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