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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 8 de juny del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 8 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el nou Conveni de colꞏlaboració entre el Govern 
d’Andorra i els Comuns d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-
Engordany relatiu a la concessió del servei de bicicleta elèctrica compartida, 
amb l’objectiu de reubicar les estacions a les parròquies on més s’utilitza i en 
zones properes als centres educatius, ampliar el servei mitjançant estacions 
sense punt de recàrrega i establir la gratuïtat del servei per als joves de 16 a 20 
anys. 
 
2. S’acorda formalitzar les Addendes als contractes següents relatius al servei 
de neteja de diferents instalꞏlacions del Comú, a conseqüència de l’entrada en 
vigor del Decret 190/2022, de l’11 de maig del 2022, sobre el salari mínim 
horari interprofessional: 
 

- Pronet, SLU, signat el 13 de maig del 2021 
- Domèstica Serveis, SL-Avança Grup, signat el 26 de maig del 2021 
- Neteges i Serveis Tècnics i de Qualitat, SL-Neteges i Serveis T. Q., 

signat l’11 de maig del 2021 
- Ecologia i Serveis, SL-Ecoservei, signat el 21 de maig del 2021. 
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Segon. 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 de propietat 
- Una modificació d’autorització de terrassa de bar 
- Altes al cens electoral. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 

 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Avís pel qual es notifica a diverses persones que el 
Comú d’Andorra la Vella ha dictat un acte administratiu que afecta els seus 
interessos. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Propostes d’acords: 
 
1. Publicació de concursos de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
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 bidell per a l’Àrea de Cultura 
(60101/33000/110000).  
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
a) 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 clarinet per a l’Institut 
de Música (60201/33401/110000).  
 
b) 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 flauta travessera per a 
l’Institut de Música (60201/33401/110000).  
 
2. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria 
 
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 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 procés selectiu d’ingrés en primera 
convocatòria de l’11 de maig del 2022 per proveir dues places d’auxiliars de 
xarxes i salubritat pública i procedir a la publicació externa del procés selectiu 
d’ingrés en segona convocatòria, d’acord amb l’article 31.2 de l’Ordinació del 
30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella 
(50301/16300/110000). 
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3. Publicació de processos de selecció de personal interí per al curs 
escolar 2022-2023 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
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, 
10 professors per a les activitats del curs escolar 2022-2023 de l’Escola d’Art i 
l’Aula de Teatre i Dansa (60301/33402/130000 i 60101/33000/130000). 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
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, 
6 professors per a les activitats del curs escolar 2022-2023 de l’Institut de 
Música (60201/33401/130000). 
 
4. Nomenament d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i segons el que disposen els 
articles 104.d, 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 temporal, la Sra. 
PALM com a treballadora pública interina, en la plaça de tècnica auxiliar de les 
escoles bressol, a comptar del 13 de juny i fins al 7 de setembre del 2022, i 
amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 4 
(70203/32102/130000).  
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Tercer. 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 5124706, a nom dels Srs. Joan i Manel Arajol 
Mir, relativa a la demanda de tancament de façanes de l’edifici  situat a l’av 
d’Enclar, número, 20. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5125596, a nom del Sr. Josep Maria Cases 
Ribalta, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la 
parcelꞏla de terreny situada a la carretera de la Comella, números 37- 41, i el 
Torrent del Forn. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5124955, a nom del Sr. 
Jaume Busquet Cano, que actua en representació de Moto Club Baja, relativa a 
la demanda d’autorització per dur a terme la marxa Cicloturista Marxa 3 
Nacions, que tindrà lloc el dia 11 de juny del 2022. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la solꞏlicitud número 5125814, a nom del Sr. 
Jaume Busquet Cano, que actua en representació de Moto Club Baja, relativa a 
la demanda d’autorització per utilitzar l’aparcament situat al davant de l’Estadi 
Comunal com a punt d’avituallament i la colꞏlocació de les tanques necessàries 
amb motiu de la marxa cicloturista Marxa 3 Nacions, que tindrà lloc el dia 11 de 
juny del 2022. 
 
3. S’acorda donar de baixa definitiva el vehicle grua Nissan, matrícula especial 
2449, i mantenir-lo al nostre dipòsit per tal d’utilitzar les peces de recanvi per a 
la grua que tenim actualment en funcionament.  
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Quart.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Constructora d’Obres Públiques, 
SA-COPSA, adjudicatària del concurs relatiu a les obres de reforma i 
embelliment del carrer Verge del Remei, per un import de 20.021,42€, IGI 
inclòs (50201/15500/607100), corresponent a uns treballs addicionals no 
previstos en el projecte, import que no excedeix el 20% del contracte inicial, i 
publicar al BOPA l’Edicte corresponent.  
 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Acord: 
 
En relació amb la propera obertura de la zona esportiva de Prat Salit, s’acorda 
que, a partir del dia 14 de juny, el Departament d’Esports assumirà la 
responsabilitat sobre la gestió esportiva de la zona de Prat Salit. La neteja i el 
manteniment d’aquesta nova zona esportiva aniran a càrrec del Departament 
de Gestió del Medi Ambient. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.00 h. 


