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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 1 de juny del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 1 de juny 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
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 5125562, a nom de la societat Menta 
Seguretat, SAU, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de restaurant a 
oficines de l’edifici situat al carrer del Pobladó, números, 6-8. 
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2. S’acorda la solꞏlicitud número 5125563, a nom de la societat Menta 
Seguretat, SAU, relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcelꞏla de 
terreny situada entre el carrer del Pobladó, números, 6-8, i el riu Gran Valira. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5125860, a nom del Sr. Xavier Coma Zamboni, 
relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcelꞏla de terreny situada a 
l’avinguda Meritxell, número 24.  
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
rehabilitació del viaducte del carrer Doctor Vilanova. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
6. S’acorda declarar desert el concurs nacional relatiu a les obres de 
construcció de dos trams de marge dret del passeig del Riu entre el pont de 
Lycée i la Borda Mateu, atès que no s’ha presentat cap oferta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124936, a nom de la 
societat Stockand, SL, relativa a la demanda d’una alta de gual a l’avinguda 
d’Enclar, núm. 63. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5126504, a nom del Sr. 
TGX, relativa a la demanda d’anulꞏlació de la sanció número 
2022900000026727 d’un import de 60,00€. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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A) SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i la 
colꞏlocació de finestres a la 2a planta de l’Edifici Administratiu Comunal, situat 
al carrer Prat de la Creu, a l’empresa Fabricació i Muntatge Tècnics Font-
Cloustek, per un import de 14.777,41€, IGI inclòs (50212/93303/612000). 
 
 
B) SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament de diversos ornaments per a l’enllumenat de Nadal de la 
parròquia. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Quart   CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, la 
proposta artística de tematització, la decoració, el muntatge, el manteniment i el 
desmuntatge d’escenografies per al Poblet de Nadal. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, en règim de lloguer, la instalꞏlació i la gestió d’un carrusel per 
al Poblet de Nadal. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el muntatge i el 
desmuntatge d’un escenari cobert per a la celebració dels concerts de la Festa 
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Major d’Andorra la Vella 2022, a l’empresa Gatzara Espectacles, per un import 
de 18.430€, IGI no inclòs (60101/33801/26610). 
 
4. Vist que s’ha constatat un error de transcripció en l’import d’una subvenció i 
també s’ha detectat la manca d’una subvenció aprovada per la Junta de 
Govern en la relació de l’Edicte del 18-5-2022, publicat al BOPA núm. 64, del 
25-5-2022, relatiu a l’atorgament de les subvencions 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, s’acorda procedir, d’una 
part, a la correcció d’errata següent: 
 
On hi diu: 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

30146/2022 Ass. Professionals de la Comunicació (APCA) 2.000€ 

 
Hi ha de dir: 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

30146/2022 Ass. Professionals de la Comunicació (APCA) 1.500€ 

 
I d’altra part, a afegir a la relació la subvenció següent: 
 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

30084/2022 Agrupació Sardanista Andorrana 12.000€ 

 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions 
d’Andorra la Vella següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5126568 30698/2022 Associació Somhiteatre Favorable 
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C) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Agrupació Ciclista Andorrana per a 
l’organització de la Multisegur Volta als Ports d’Andorra, que se celebrarà el 24 
de juliol del 2022, amb arribada al Parc Central d’Andorra la Vella, s’acorda 
colꞏlaborar amb una aportació econòmica per un import de 12.000€, IGI inclòs 
(90101/43300/482900) i formalitzar el Conveni corresponent. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
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 
 
Acord:  
 
Vista la demanda presentada per part d’Andorra Turisme, s’acorda podar els 
arbres plantats a la zona de l’escala exterior de l’envelat situat a l’aparcament 
d’autobusos, on es realitzarà l’espectacle del Cirque du Soleil. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
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CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, el servei de 
menjador per als infants inscrits durant les vacances d’estiu 2022, a l’APA de 
l’Escola Francesa d’Andorra (APACEF), atès que cap altre proveïdor compleix 
amb els requisits solꞏlicitats, pels preus unitaris següents 
(70501/32401/226890): 
 

- Menú infant/dia: 5,75€ 
- Menú intolerant/alꞏlèrgics/dia: 6,75€. 

 
 
LUDOTECA DE SANTA COLOMA 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la insonorització acústica de 
la ludoteca de Santa Coloma a l’empresa Electromuntatges Sansa, per un 
import de 10.709,79€, IGI inclòs (70503/32402/612000). 
 
 
B) GENT GRAN  
 
CASAL CALONES 
 
Acord: 
 
S’acorda declarar desert el concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
millora de l’eficiència energètica de la façana del Casal Calones, fase 1, atès 
que no s’ha presentat cap oferta. 
 
 
CASA PAIRAL QUIM DE DOLSA 
 
Acord: 
 
S’acorda donar de baixa els contractes de subministrament elèctric amb FEDA i 
del número de telèfon 723706 amb Andorra Telecom, relatius a la Casa Quim 
de Dolsa. 
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Setè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’organització d’“Andorra la Vella en flor”, que se celebrarà de l’1 al 
12 de juliol del 2022 a diferents indrets de la parròquia.  
 
2. S’acorda l’organització de l’esdeveniment “Concèntric”, que se celebrarà el 
dia 9 de juny del 2022, de les 17 h a les 22 h, al Centre Històric d’Andorra la 
Vella. 
 
 
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  
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes, modificacions de comerç i d’altres solꞏlicituds de comerç 
- Altes de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a aquesta 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. 
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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda adquirir, pel procediment de contractació directa, una capa 
d’integració “Connecta de T-Systems” a l’empresa T-Systems ITC Iberia, SAU, 
per un import de 49.123€ (40201/92001/640000), empresa propietària del 
sistema informàtic implantat (SICAP/GTWIN). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’un concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
EQUIP ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i segons 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 professor de ceràmica artística per a 
l’Àrea de Cultura (60301/33402/110000). 
 
2. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria 
 
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 segons el que disposa 
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 4 de maig 
del 2022 per tal de cobrir una plaça d’operari de gestió de la xarxa d’aigua 
potable, i procedir a publicar el procés selectiu d’ingrés en primera 
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convocatòria, mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça 
(50202/16100/110000). 
 
3. Publicació de processos de selecció de personal interí per al curs 
escolar 2022-2023 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i segons 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 publicar un procés de selecció de personal 
interí per nomenar, amb caràcter temporal, com a treballadors públics interins, 
13 monitors d’espais de lleure per al curs escolar 2022-2023, per al Servei a la 
Infància (70501/32401/130000 I 70503/32402/130000). 
 
EQUIP PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i segons 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 publicar un procés de selecció de personal 
interí per nomenar, amb caràcter temporal, com a treballadors  públics interins, 
9 monitors per als cursos i tallers 2022-2023, de l’Equip de Projectes Gent Gran 
Activa (70105/23104/130000). 
 
4. Declarar desert un procés de selecció de personal interí 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i segons el que disposa 
l’article 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda declarar desert el procés de selecció de personal 
interí del 4 de maig del 2022 per tal de proveir una plaça d’operari de gestió de 
la xarxa d’aigua potable, per manca de candidats. 
 
5. Aplicació de primes temporals 
 
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 20 del Reglament de sistemes de compensació, s’acorda aplicar, 
temporalment, una prima d’un import de 150€ mensuals per al personal adscrit 
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a l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat pública, a l’excepció del personal 
administratiu, a comptar de l’1 de juny i fins al 31 de desembre del 2022. 
(50301/16300/110301). 
 
6. Nomenaments i modificacions de treballadors públic interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
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: 
 
a) Les renúncies, com a treballadors públics interins, en les places de monitors 
d’espais de lleure per al Servei a la Infància per a l’estiu 2022, de les persones 
següents: 

 
- Sr. DRVM 
- Sra. ANA 
- Sr. FJA. 

 
b) La modificació dels períodes dels nomenaments, com a treballadores 
públiques interines, en les places de monitores d’espais de lleure per al Servei 
a la infància per a l’estiu 2022,  de les persones següents: 
 

- Sra. MFM, de l’1 al 31 d’agost del 2022 
- Sra. OMA, de l’1 d’agost al 2 de setembre del 2022  
- Sra. PAP, del 4 al 29 de juliol del 2022 i del 22 d’agost al 2 de setembre 

del 2022. 
 
c) El nomenament provisional com a treballadors públics interins, per al Servei 
a la Infància per a l’estiu 2022, en les places de monitores d’espais de lleure, a 
raó de 30h/setmanals i amb un salari en base a 8,57€/h, de les persones 
següents: 

 
- Sra. MSA, del 4 de juliol al 7 de setembre del 2022 
- Sra. HCA, del 4 al 29 de juliol del 2022 
- Sra. ASS, del 18 de juliol al 7 de setembre del 2022 

(70501/34101/130000 i 70503/32402/130000). 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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SERVEI DE JOVENTUT 
 
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: 
 
a) Les renúncies, com a treballadors públics interins, en les places de monitors 
d’espais de lleure per al Servei a la Infància per a l’estiu 2022, de les persones 
següents: 

 
- Sr. HPG 
- Sr. SBA 
- Sr. VML. 

 
b) L’ampliació dels períodes dels nomenaments, com a treballadores públiques 
interines, en les places de monitores de suport del Servei de Joventut per a 
l’estiu 2022,  de les persones següents: 

 
- Sra. PME, del 4 al 29 juliol del 2022 
- Sra. MLC, del 25 de juliol al 7 de setembre del 2022  
- Sra. CFA, del 4 al 15 de juliol i del 25 de juliol al 7 de setembre del 2022. 

(70401/23105/130000). 
 
7. Nomenament de treballadors públics interins 
  
DEPARTAMENT D’ESPORTS  
  
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS   
  
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb l’article 
104.c 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 les activitats esportives de les vacances de pentecosta 2022, les 
persones següents:  
  
a) Sr. GDDJ, en la plaça de monitor de dia, del 2 al 3 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 17 hores.  
 
b) Sr. BOJO, en la plaça de monitor de dia, del 2 al 3 de juny del 2022, amb un 
salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 17 hores.  
 
c) Sra. FLO, en la plaça de monitora de dia i de ludoteca, del 2 al 3 de juny del 
2022, amb un salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada setmanal de 5,5 
hores. (80101/34000/130000) 
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8. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i la demanda del 
coordinador de l’Institut de Música, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
PM       10:45h 
(60201/33401/110500). 
 
9. Permisos administratius retribuïts 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS I URBANISME 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
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 una 
permís administratiu retribuït, a demanda de la Federació Andorrana de 
Muntanyisme, al Sr. FDC, els dies 2 i 3 de juny del 2022, per assistir a la prova 
Skyrunner World Series, com a membre de l’Equip Nacional de Curses de 
Muntanya i que es durà a terme a Hochkoning – Austria. 
 
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 
 
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 una 
permís administratiu retribuït, a demanda de Special Olympics Andorra, al Sr. 
CPS, del 10 al 13 de juny del 2022, per assistir als Jocs Special Olympics 
Mònaco 2022. 
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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 14:45 h. 


