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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 25 de maig del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 25 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. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Meritxell López Guitart. 
 
 
Primer. 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 5125042, a nom de la societat Missfood, SL, 
relativa a la demanda de canvi d’ús de restauració a industrial del local 1, 
planta baixa de l’edifici situat a l’avinguda Santa Coloma, número 18. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5125326, a nom del Sr. Joao Da Costa Souza, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de comercial a restauració, del 
local situat a l’avinguda Doctor Mitjavila, número 8 planta baixa, local 2. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5125834, a nom de la Fundació Privada 
Armor, relativa a la demanda de modificació de projecte de l’edifici d’habitatges 
socials situat al carrer Ciutat de Valls, número 49-69. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5126658, a nom de la Fundació Privada 
Armor, relativa a la demanda de primera ocupació de l’edifici d’habitatges 
socials situat al carrer Ciutat de Valls, número 49-69. 
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5. S’acorda la solꞏlicitud número 5126117, a nom de la Sra. Teresa Julià 
Montanya, relativa a la demanda de registre urbanístic de la parcelꞏla de 
terreny coneguda com a “Hort del Currubell” amb accés des del camí del 
Currubell.  
 
6. 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 solꞏlicitud número 5125050, a nom del Sr. 
Pere Cervós, relativa a la demanda d’un duplicat de la placa de gual núm. 375 
situat a l’avinguda de Salou, núm. 56. 
 
2. S’acorda desestimar la solꞏlicitud número 5126203, a nom de la Sra. Maria 
Àngels Algué Montaña, relativa a la demanda de retirar els piquets que es 
troben davant del Consolat Francès a Andorra,  carrer Les Canals, número 38. 
 
3. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124447, a nom de la 
societat AP Auto, SL, relativa a la demanda d’un canvi de titularitat del gual 
núm. 375 situat a l’avinguda de Salou, núm. 56. 
 
4. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament de dos vehicles grua per al Servei de Circulació, mitjançant la 
modalitat de rènting. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
5. S’acorda formalitzar el contracte amb la Societat Financera Pyrénées, SA 
relatiu al lloguer de dos vehicles grua fins al mes de desembre del 2022, per un 
import mensual de 2.518,32€, IGI inclòs (50401/12300/204000), per a cobrir el 
servei durant el procés de licitació acordat en el punt precedent. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden 3 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les demandes 
del Departament de Social i del Departament d’Higiene, Salubritat Pública, 
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Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, i detallades en la taula 
següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 
Casa Pairal de 
Santa Coloma/ 

Neteja i 
sanejament 

70101/23101/
227000 

Neteja de 
L'Enclau 

3.000€     

      -3.000€ 
Casal Calones/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

70104/23103/
227900 

Casa Pairal de 
Santa Coloma/ 
Actes culturals, 

artístics i 
esportius 

70101/23101/
226800 

Inauguració 
L'Enclau 

12.000€     

      -6.000€ 
Casal Calones/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

70104/23103/
227900 

      -6.000€ 

Projectes Gent Gran 
Activa/ 

Consell de la Gent 
Gran 

70105/23104/
226576 

Medi Ambient/ 
Neteja i 

sanejament 

50107/17000/
227000 

Neteja 
Medi 

Ambient 
3.400€     

      -1.500€ 
Patrimoni Natural/ 

Protecció Medi 
Ambient/Camins 

50103/17201/
217006 

      -1.900€ 

Medi 
Ambient/Parcs/ 
Edificis i altres 
construccions 

50107/17102/
212000 

 
 
Tercer. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació de Los 
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Manolos, en el marc de la Festa del Poble, a l’empresa Andorra Animació, per 
un import de 18.000€, IGI no inclòs (60101/33803/226630). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la realització d’un 
espectacle pirotècnic, en el marc de la celebració de la Festa del Poble, a 
l’empresa Pirotècnia Igual, SA, per un import de 7.000€ (60101/33803/226630). 
 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5126497 30677/2022 Club Petanca Andorra la Vella Favorable 

 
2. Vista la demanda presentada per part de l’Associació Professional 
d’Educadors i Educadores Socials d’Andorra (APEESA), s’acorda autoritzar-los 
a utilitzar l’adreça del Centre Cultural La Llacuna com a seu social, així com la 
cessió d’una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes del Centre Cultural La 
Llacuna, havent de procedir a presentar al Servei de Participació Ciutadana la 
certificació necessària del Registre d’Associacions del Govern en un termini 
màxim de 3 mesos. 
 
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda del Moto Club Pirineu, s’acorda colꞏlaborar amb l’organització 
de la Concentració Vespandorra, que se celebrarà del 21 al 23 de juliol del 
2023, sempre que els espais demanats o altres de característiques similars 
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estiguin disponibles i existeixi la previsió per a aquest esdeveniment al 
pressupost per a l’exercici 2023.  
 
 
Quart.  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: 
 
S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud d’organització de grans 
esdeveniments en el medi natural presentada per Ironman Andorra Endurance 
Events, SLU, per dur a terme l’Andorra 21 ports, que es realitzarà del 24 al 26 
de juny del 2022, en tot el territori andorrà, amb una participació d’uns 300 
corredors. Les tres etapes s’inicien i finalitzen al Parc Central. 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ DEL PLA NACIONAL DE RESIDUS I ABOCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda publicar al BOPA l’Avís pel qual s’estableix el termini de convocatòria 
per presentar les solꞏlicituds d’atorgament de subvencions per a la gestió 
integral de les colònies de gats a la parròquia d’Andorra la Vella, durant l’any 
2022, així com les bases reguladores corresponents. 
 
 
C) ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 43 jaquetes d’hivern, per al 
personal de l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, a l’empresa 
Distribucions Industrials de Prevenció i Seguretat Artes, SL-DIPSA, per un 
import de 6.450,00€, IGI inclòs (50301/16300/221400). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar 43 jerseis i 86 pantalons 
d’hivern, per al personal de l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, a 
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l’empresa Ferreteria Mavid, SA, per un import de 10.200,25€, IGI inclòs 
(50301/16300/221400). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 20 de maig, s’acorden 
les propostes següents: 
 

Prestacions econòmiques socials (PES) 
 

- Expedient 22*2019: una PES del deute de Foc i Lloc i Serveis dels anys 
2021 i 2022, per a ella i els seus dos fills.  

- Expedient 37*2022: una PES del deute de Foc i Lloc i Serveis dels anys 
2021 i 2022. 

- Expedient 27*2022: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, 
corresponent al deute dels anys 2020, 2021 i 2022, amb caràcter 
definitiu, segons resolució de la CONAVA. 

- Expedient 48*2016: una PES del Foc i Lloc i Serveis dels anys 2020, 
2021 i 2022. 

- Expedient 04*2019: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis, pel 
deute dels anys 2020, 2021 i 2022, amb caràcter definitiu, segons 
resolució de la CASS. 

- Expedient 40*2018: una PES per cobrir el cost d’una setmana del 
Campus de patinatge durant el període de vacances de Setmana Santa 
del 2022, per a una menor. 

- Expedient 44*2021: una PES del cost de l’Escola Bressol Conxita Mora 
Jordana, per un període de tres mesos de 2022. (abril, maig i juny del 
2022.) 

- Expedient  39*2021: una PES per cobrir el 100% de l’Escola Bressol de 
Santa Coloma, durant per un període de 5 mesos (març a juliol del 2022) 

- Expedient 39*2022: una PES per cobrir el 100% del cost del menjador 
del Casal Calones, per un període de 6 mesos (maig a octubre del 2022) 

- Expedient 38*2022: una PES per cobrir el 100% del cost de les classes 
de ceràmica a l’Escola d’Art de la Llacuna, durant els mesos de maig i 
juny del 2022.  
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- Expedient 40*2022: una PES per cobrir el deute de Foc i Lloc i Serveis 
des de l’any 2018 fins a l’any 2022, segons la resolució de la CONAVA.  

- Expedient 42*2008: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis des de 
l’any 2020 fins a l’any 2026, segons la resolució de la CONAVA.  

 
No s’acorden les propostes següents: 

 
- Expedient 44*2021: una PES del cost de l’Escola Bressol Conxita Mora 

Jordana, pel període de tres mesos del 2022 (gener, febrer i març del 
2022). 

- Expedient 21*2020: una PES pel cost del menjador del Casal Calones. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb el Colꞏlegi Sant Ermengol 
per a la utilització de la piscina per als Campus Esportius d’Estiu, que tindran 
lloc del 5 al 7 de setembre de 2022. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre desfavorablement les solꞏlicituds d’ocupació temporal 
d’espais públics de les zones comercials amb finalitat promocional presentades 
per la Fundació Josep Carreras amb seu a Barcelona, per realitzar campanyes 
d’informació i sensibilització a la plaça Guillemó els dies 24, 25, 26 i 27 de maig 
i 15 i 16 de juny del 2022 respectivament, i els dies 4 i 27 de maig i 15 i 16 de 
juny, a l’avinguda Meritxell, de les 10.00 a les 21.00 hores. 
 
2. Vista la demanda presentada per part del Moto Club Pirineu, s’acorda 
atorgar-los una subvenció extraordinària per afrontar les despeses relatives a 
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l’organització d’una exhibició de trial a càrrec, entre d’altres, dels pilots Jordi 
Pascuet i del 30 vegades campió del món de trial, Toni Bou, el proper dia 27 de 
maig, de les 18.00 h a 21.00 h, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, per un 
import de 8.360€ (90102/43300/482900), i formalitzar el Conveni de 
colꞏlaboració corresponent, així com la colꞏlaboració de diferents departaments 
del Comú. 
 
3. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud d’ocupació temporal d’espais 
públics de les zones comercials amb finalitat promocional presentada pel Sr. 
Jordi Majoral Espot, en nom del comerç Jormabike Experience, per realitzar la 
promoció de productes del món del ciclisme, incentivar l’ús de la bicicleta i 
oferir un refrigeri a dones ciclistes d’Andorra, el proper dissabte 18 de juny, de 
les 9.00 a les 14.00 hores, a la plaça de la Rotonda.  
 
4. S’acorda autoritzar el desplaçament de la Sra. Esther Blanco, tècnica en 
desenvolupament de projectes turístics i comercials, a Madrid, amb motiu del 
Encuentro de Alto Nivel – Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro, 
que se celebrarà els dies 9 i 10 de juny del 2022, en el marc de la UCCI.  
 
 
Vuitè.  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 
- Altes i una baixa de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar 
- Una baixa i una modificació de terrassa de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de fraccionament que s’adjunta a l’acta. 
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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 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la renovació anual de les llicències 
Autodesk Autocad a l’empresa Serveis i Sistemes Gràfics 2007, SL-SEIS, per 
un import de 7.796,75€, IGI inclòs (40201/92001/227500). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la migració de versió del 
tallafocs Sophos a l’empresa Serveis Microinformàtics Catalunya, SA-SEMIC, 
per un import de 19.571,88€, IGI inclòs (40201/92001/606000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 

 
a) Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 4 de maig del 2022, en 
relació amb la contractació de la Sra. PBC, com a treballadora pública interina, 
en la plaça de monitora de lleure de l’Àrea de Social, del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022. 
 
b) De conformitat 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, el nomenament, amb caràcter 
temporal, com a treballadora pública interina, de la Sra. PBC, en la plaça 
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d’atenció al públic de l’Estadi Comunal realitzant tasques de suport a les 
activitats dirigides de fitness del Centre Esportiu dels Serradells i a les activitats 
de vacances escolars, de l’1 de juny del 2022 i fins al 31 de desembre del 
2023, amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 4 
(80101/34000/130000). 
 
2. Hores extraordinàries a remunerar 
 
2.1 Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de 
les hores extraordinàries següents: 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Març 2022 
GLP         08:48h 
MCS         08:48h 
SMJ          04:00h 
(50401/13300/110500) 
 
Maig 2022 
BCA         04:12h 
EMEBK        04:12h 
GBJM         04:12h 
GSJ         04:12h 
PBJ         04:12h 
(50401/13300/110500) 
 
2.2 Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de 
les hores extraordinàries realitzades per ANDNEU següents 
(50301/16300/110500) 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL  MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
ANDNEU Abril 2022 
CRJM         13:44h 
LRND         12:17h 
MCE         02:48h 
MOM         12:16h 
MMA         02:48h 
PCX         10:30h 
RBCX         02:48h 
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SJSA         02:48h 
 
3. 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. CSL, cap d’Àrea de Gabinet Jurídic, 
al “Taller pràctic com afecta la nova Llei qualificada de protecció de dades als 
departaments de recursos humans”, organitzat per la Cambra de Comerç, en 
modalitat online, els dies 21 i 22 de juny del 2022, amb una durada de 8 hores i 
per un import de 140€ (30101/92002/163000). 
 
 
Novè.  CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el 
subministrament, la integració, la posada en marxa d’un sistema de control 
d’accés, per a l’aparcament de Santa Coloma, a l’empresa Treballs i Serveis 
d’Electrònica-TRESEL, per un import de 82.287,49€, inclòs 
(50503/1330200/613100), i un termini d’execució dels treballs de 9 setmanes, 
atès que és la representant per al Principat d’Andorra del programari Skidata, 
programari instalꞏlat en totes les instalꞏlacions, i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda autoritzar l’obertura dels punts de foc del berenador de la Comella, 
sempre que compti amb l’informe favorable per part de Protecció Civil. 
 
Aquest acord s’adopta per majoria dels membres assistents a la reunió, fent 
constar expressament la cònsol major el seu vot en contra l’obertura dels punts 
de foc anteriorment referits, argumentant que considera massa elevat el risc 
d’incendi per permetre aquesta activitat. 
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No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13:45 h. 


