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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 15 de juny del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 15 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. 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. S’acorda l’aportació econòmica a AINA relativa a la subvenció per al material 
dels tallers que es realitzaran durant les colònies d’estiu del 2022, per un import 
de 675€ (10101/92000/482900). 
 
2. S’acorda formalitzar el Conveni de cessió d’ús entre el Sr. Bonaventura 
Riberaygua Miquel i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a la cessió d’una franja 
de terreny d’una superfície aproximada de 262,5 m2, situada al carrer del 
Falgueró d’Andorra la Vella, que es destinarà a donar continuïtat al passeig del 
Rec del Solà. 
 
 
Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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A) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de socorrisme 
aquàtic de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells, del 23 de juny 
al 7 de setembre de 2022, a la societat Esport Organització Advent, SL, per un 
import de 8.710,80, IGI no inclòs (80101/34000/227900), i formalitzar el 
contracte corresponent. 
 
2. S’acorda formalitzar el contracte amb la societat Esport Organització Advent, 
SL relatiu al servei de socorrisme aquàtic de la piscina interior del Lycée Comte 
de Foix, del 22 d’agost al 7 de setembre de 2022, per un import de 739,03€, IGI 
no inclòs (80101/34000/227900). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
a la gestió i el servei de socorrisme aquàtic de les piscines interiors del Centre 
Esportiu dels Serradells a l’empresa Estatges SLU, pels preus unitaris següents 
(80101/34000/227900), amb una durada d’un any, a comptar de l’1 d’octubre 
del 2022, i renovable automàticament per períodes anuals fins a un màxim de 
sis anys, incloent el període principal i les seves pròrrogues: 
 

Tipus d’hora de servei Preu hora de servei 
IGI no inclòs 

Hora de servei amb dos socorristes en dies laborables 27,80€/h 

Hora de servei amb dos socorristes en dies festius 20,00€/h 

Hora de servei en estades esportives amb un socorrista 
en dies laborables 10,00€/h 

Hora de servei en estades esportives amb un socorrista 
en dies festius 1,00€/h 

 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de menjador per 
a les activitats esportives de l’estiu 2022 a les empreses següents 
(80101/34100/226890): 
 

Empresa Import € 
IGI no inclòs 

Restaurant l’Aigüeta 8.446,32 
Restaurant Còmic 10.164,22 
Restaurant L’Orri 6.494,17 
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Restaurant Tam Tam 9.162,11 
APACEF 6.141,46 

 
 
B) ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa i urgent, els 
treballs de reparació de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells i 
construcció d’accés per a vianants, necessaris per a l’obertura de la mateixa, a 
l’empresa Locub, SA, per un import de 25.467,07€, IGI no inclòs 
(80301/34202/612000), adjudicatària de les obres de reforma de la piscina 
exterior del centre. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda adquirir, pel procediment de contractació directa, decoracions florals 
aèries per a l’avinguda Meritxell a l’empresa Impact.Plan Art Productions, per 
un import de 10.117,80€ (90102/43300/226821). 
 
 
Quart. 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: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
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- Una alta de propietat 
- Autoritzacions de terrasses 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’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 
 
Acords: 
 
1. Nomenament definitiu de dos treballadors públics indefinits i d’una 
funcionària i la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
SERVEI D’APARCAMENTS 
 
S’acorda el nomenament definitiu del Sr. Aurelio Reñones Morla, com a 
treballador públic indefinit, en la plaça d’operari d’aparcaments, a partir del 21 
de juny del 2022, ja que ha superat el període de prova per procés selectiu 
d’ingrés en primera convocatòria externa, i la publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent. 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
S’acorda el nomenament definitiu del Sr. Josep Miquel Castillo Lacalle, com a 
treballador públic indefinit, en la plaça d’auxiliar de neteja de la via pública, a 
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partir del 21 de juny del 2022, ja que ha superat el període de prova per procés 
selectiu d’ingrés en primera convocatòria externa, i la publicació al BOPA de 
l’Edicte corresponent. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
S’acorda el nomenament definitiu de la Sra. Raquel Lopez Palau, com a 
funcionària, en la plaça de tècnica de l’Aula de Teatre i Dansa, a partir del 19 
de juny del 2022, ja que ha superat el període de prova per concurs de mobilitat 
interna, i la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent.  
 
2. Publicació d’un concurs de mobilitat i prolongació d’una relació laboral 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
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 cap d’Àrea de Serveis Públics 
(50201/15100/110000).  
 
Tenint en compte l’anterior i d’acord amb l’informe de la directora de Recursos 
Humans, vista la demanda presentada per l’interessat en base amb el que 
disposa l’article 52.3 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda prolongar la relació laboral del Sr. RNJ com a 
funcionari, en la plaça de cap d’Àrea de Serveis Públics, del 29 d’agost del 
2022 al 28 d’agost del 2023, amb les mateixes condicions contractuals i 
retribució salarial, per poder assegurar el traspàs del seu lloc de treball, quina 
plaça s’ha convocat en aquesta mateixa acta. 
 
3. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat    
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna 
mitjançant concurs de mobilitat del Sr. LDS com a funcionari, en la plaça 
d’operari de magatzem central, a comptar de l’1 de juliol del 2022 amb un 
període de prova de 6 mesos, i amb una classificació salarial corresponent al 
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94,55% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 4 
(40103/93100/110000).  
 
4. Nomenament de dos 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 segons el que disposen els 
articles 104.a i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, s’acorda:  
 
a) La renúncia del Sr. CFD com a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar 
de xarxes i salubritat pública, no havent iniciat la seva relació laboral prevista 
pel 13 de juny del 2022. 

 
b) El nomenament, amb caràcter temporal, de la Sra. MSIM com a treballadora 
pública interina, en la plaça d’auxiliar de xarxes i salubritat pública, a comptar 
del 4 de juliol 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, la qual es durà a terme al mes de l’inici 
d’aquesta contractació (50301/16300/110000).  
 
5. Nomenaments i modificacions de treballadors públic interins 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
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’activitats esportives per a l’Àrea d’Activitats i Programes Esportius per a 
l’estiu 2022, de les persones següents: 

 
- Sr. SBA 
- Sra. DRFA 
- Sr. HPG 
- Sra. HPL 
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- Sra. MDLRA 
- Sra. CMM 
- Sra. CMM 
- Sra. TLKC 
- Sra. HCA 
- Sr. TA 
- Sra. DNTA 
- Sr. GSA 
- Sra. APA. 

 
b) La modificació dels períodes dels nomenaments, com a treballadors públics 
interins, de l’Àrea d’Activitats i Programes Esportius per a l’estiu 2022, de les 
persones següents: 

 
- Sra. BRA com a monitora esportiva responsable, del 9 al 19 d’agost del 

2022, amb una jornada laboral de 40h/setmanals. 
- Sra. CMCP com a monitora esportiva responsable, del 4 de juliol al 5 

d’agost del 2022, amb una jornada laboral de 40h/setmanals. 
- Sr. CPU com a monitor esportiu, del 4 al 29 de juliol del 2022, amb 

jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 
- Sr. PGM com a monitor esportiu responsable, del 4 al 29 de juliol del 

2022, amb una jornada laboral de 40h/setmanals. 
- Sra. RMA com a monitora esportiva, del 4 de juliol al 19 d’agost del 

2022, amb jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons 
planificació. 

- Sr. MFE com a monitor esportiu, del 4 al 29 de juliol del 2022, amb 
jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 

- Sra. DHTG com a monitora esportiva, de l’1 al 19 d’agost 2022, amb 
jornades laborals de 33h o 28h setmanals segons planificació, com a 
auxiliar de piscina, del 22 d’agost al 7 de setembre del 2022, amb una 
jornada laboral de 30h/setmanals. 

- Sra. MFI com a auxiliar de vòlei, de l’1 al 19 d’agost del 2022, amb una 
jornada laboral de 22,5h/setmanals i, com a monitora de trial, del 23 
d’agost al 2 de setembre del 2022, amb una jornada laboral de 
20h/setmanals. 

- Sra. PLMR com a auxiliar de recepció, de l’1 al 31 d’agost del 2022, amb 
una jornada laboral de 30h/setmanals. 

- Sr. MGJ com a monitor esportiu de tarda, del 4 al 29 de juliol del 2022, 
amb un jornada laboral de 28h/setmanals i, com a monitor esportiu de 
matí, de l’1 al 19 d’agost del 2022, amb una jornada laboral de 
33h/setmanals. 

 
c) El nomenament provisional com a treballadors públics interins, per a l’Àrea 
d’Activitats i Programes Esportius per a l’estiu 2022, les persones següents: 
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- Sr. LGA com a monitor esportiu responsable, del 4 de juliol al 7 de 
setembre del 2022, amb una jornada laboral de 40h/setmanals. 

- Sr. AOX com a monitor esportiu, del 4 de juliol al 19 d’agost del 2022, 
amb jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 

- Sra. HFM com a monitora esportiva, de l’1 al 19 d’agost del 2022, amb 
jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 

- Sr. STJ com a monitor esportiu, de l’1 al 19 d’agost del 2022,  amb 
jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 

- Sr. DMG com a monitor esportiu, del 4 al 31 de juliol del 2022 amb una 
jornada laboral de 33h/setmanals i de l’1 al 19 d’agost amb una jornada 
laboral de 28h/setmanals. 

- Sr. MDLRJ com a monitor esportiu responsable, de l’1 al 19 d’agost del 
2022 amb una jornada laboral de 22,5h/setmanals. 

- Sr. PMJ com a monitor esportiu, del 4 de juliol al 19 d’agost del 2022, 
amb jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 

- Sr. RRE com a monitor esportiu, del 4 de juliol al 19 d’agost del 2022, 
amb jornades laborals de 33h o 28h setmanals, segons planificació. 

- Sr. GCE com a auxiliar de recepció, de l’1 al 31 de juliol del 2022, amb 
una jornada laboral de 30h/setmanals. 

- Sra. GGM com a auxiliar de recepció, de l’1 al 31 de juliol del 2022, amb 
una jornada laboral de 30h/setmanals. (80101/34000/130000).  

 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que disposa 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda modificar els nomenaments, com a treballadors públics interins, en la 
plaça d’informadors de carrer per a l’estiu 2022, de les persones següents: 
 

- Sr. PMA com a responsable de grup, del 4 al 29 de juliol del 2022, amb 
una jornada laboral de 30h/setmanals 

- Sra. ODSL com a responsable de grup, del 4 al 29 de juliol del 2022, 
amb una jornada laboral de 30h/setmanals 

- Sr. GOE com a responsable de grup, de l’1 al 31 d’agost del 2022, amb 
una jornada laboral de 30h/setmanals 

- Sr. ODSM, com a responsable de grup, del 4 al 29 de juliol, com a 
informadora de carrer i de l’1 al 31 d’agost del 2022.  

- Sra. PSJ en la plaça de suport de recepció, de l’1 al 31 d’agost del 2022, 
amb una jornada laboral de 37,30h/setmanals i un preu hora de 7,20€/h 
treballada. (90201/43201/130000). 

 
6. Permís administratiu retribuït 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’OBRES 
 
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 al Sr. ADJM, del 20 al 23 de juny del 2022, per assistir 
com a integrant de la plantilla Sènior de l’Inter Club d’Escaldes, per disputar la 
UEFA Champions League 2020-2023 de futbol, que es durà a terme a Islàndia 
entre el 21 i el 24 de juny del 2022. 
 
7. Permís administratiu no retribuït 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 55. C) 
3, b). 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, a demanda de la Sra. 
VEC, s’acorda atorgar-li un permís administratiu no retribuït per raó de 
maternitat, paternitat o adopció, del 26 d’agost i fins al 4 de novembre del 2022.  
 
8. Cursos de formació 
 
Vist els informes 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 als cursos de formació següents: 

 
- De la Sra. BGI, tècnica de Recerca i Patrimoni, a l’activitat formativa 

“l’accessibilitat de l’art al Museu Carmen Thyssen Andorra”, organitzat 
per la Universitat d’Andorra, en modalitat presencial, el dia 22 de juny del 
2022, amb una durada de 4 hores i per un import de 16€ 
(30101/92002/163000). 

 
- Del Sr. GMR, oficial del Servei de Circulació, a la formació “Formació de 

Formadors 1r nivell”, organitzada per l’empresa Opció Recursos 
Humans, de manera presencial, els dies 17, 20, 21 i 22 de juny del 2022, 
amb una durada de 20 hores, per un import de 515€ 
(30101/92002/163000). 
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9. Esmena a l’Edicte del 8-6-2022 pel qual es va convocar un procés 
selectiu extern d’ingrés en segona convocatòria per proveir dues places 
d’auxiliar de xarxes i salubritat pública 
 
Tenint en compte les necessitats del servei i la dificultat per proveir aquestes 
places, s’acorda eliminar el requisit corresponent a l’experiència mínima 
acreditada d’1 any en llocs similars, així com modificar el termini de presentació 
de les candidatures fins al 7 de juliol del 2022, abans de les 15.00 h. En 
conseqüència, s’acorda publicar al BOPA la correcció d’errata corresponent. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud d’organització de grans 
esdeveniments en el medi natural presentada per l’empresa Ironman Andorra 
Endurance Events, SLU, per dur a terme la Trail 100 By YTMB, que es 
realitzarà del 24 al 26 de juny, en tot el territori andorrà, incloent-hi la vall del 
Madriu-Perafita-Claror, amb una participació aproximada de 1.800 competidors. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud d’organització de grans 
esdeveniments en el medi natural presentada per l’empresa Ironman Andorra 
Endurance Events, SLU, per dur a terme la MBT Andorra Clàssic Pyrénées, 
que es realitzarà del 29 de juny al 2 de juliol del 2022, en part del territori 
andorrà. 
 
3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’organització de grans esdeveniments en el 
medi natural presentada per l’empresa Ironman Andorra Endurance Events, 
SLU, per dur a terme l’Ironman 70.3, que es realitzarà el proper 3 de juliol, en 
tot del territori andorrà, amb una participació aproximada de 1.000 competidors. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5124262, a nom de la societat Lliri 
Promocions, SL, relativa a la demanda construcció d’un edifici d’habitatges 
situat al carrer de la Grau, números 5-7, i carrer del Consell General, número 5.  
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5124758, a nom del Sr. Josep Maria Cases 
Ribalta, relativa a la demanda de adequació de vial privat a la zona de l’edifici 
Encorcers a la Carretera de la Comella.  
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5126141, a nom de la societat Guitard, SL, 
relativa a la demanda de modificació de projecte de reforma i ampliació de nau 
situada al carrer Terra Vella, número 4.  
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5126793, a nom de l’APU Prat del Rull, relativa 
a la demanda de recepció provisional de les obres d’urbanització i espais 
públics de la unitat d’actuació en sòl urbà no consolidat PP-NC-08 Prat del Rull 
fases 2 i 3, realitzades a càrrec de l’APU Prat del Rull. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
direcció de les obres de construcció d’un aparell elevador a les escales entre 
l’avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias a l’empresa Suport 
Enginyers Consultors, SAU, per un import total de 9.352,75€, IGI inclòs 
(50101/15100/609000), dels quals 6.531,25€ pel que fa a la redacció del 
projecte i 2.821,50€ pel que fa a la direcció de les obres. 
 
7. Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu a les 
obres de reparació i embelliment de la rampa a la Callissa Ciutat Valira a 
l’empresa Construccions Modernes, SA, per un import de 293.354,95€, IGI 
inclòs (50101/15500/607100), i amb un termini d’execució de les obres de 3 
mesos. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda desestimar la sol·licitud número 5126728, a nom del Sr. José Mariano 
Cisterna, relativa a la demanda d’una zona d’estacionament de minusvàlids al 
carrer de l’Alzinaret, núm. 16. 



AJdG núm. 22/24 
15/06/2022 

 

 12 

Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’enquitranament 
del nou aparcament de Malreu, situat a Santa Coloma, a l’empresa Paviments 
Asfàltics Andorrans, SA-PAVAND, per un import de 34.526,80€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100), vist que és la única empresa que presta aquest servei, i 
publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
Vuitè   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 el 
subministrament, en règim de lloguer, el muntatge i el manteniment d’una pista 
de patinatge de gel sintètic així com el subministrament i la gestió del personal 
per al seu funcionament. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de sonorització i 
il·luminació dels concerts de la Festa Major d’Andorra la Vella 2022 a l’empresa 
Andorra Animació, per un import de 13.680€, IGI no inclòs 
(60101/330000/227900). 
 
3. S’acorda deixar nul i sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 25 de 
maig del 2022 relatiu a la contractació de l’espectacle pirotècnic, en el marc de 
la celebració de la Festa del Poble, a l’empresa Pirotècnica Igual, SA, a causa 
de les previsions meteorològiques d’altes temperatures. 
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ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 
registre 

Núm. 
expedient Sol·licitant Acord 

5127163 30903/2022 Associació Open Fablab 
Andorra la Vella Favorable 

 
2. Vista la demanda presentada per part de l’Associació de Mediadors 
d’Andorra, 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de la realització de 
vídeos anyals per a diferents campanyes d’Andorra la Vella, a l’empresa Qucut 
Producció, Marketing Online i Comunicació, per un import total de 18.287,50€, 
IGI inclòs, dels quals 11.287,50€ a la partida 90101/43200/226000 i 7.000€ a la 
partida 10103/92200/226000. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 8 de juny, s’acorden 
les propostes següents. 
 
 Prestacions econòmiques socials (PES) 
 

- Expedient 18*2021: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 
d’Infants El Llamp durant els dos dies de les vacances de primavera del 
2022, per a un menor. El cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 39*2021: una PES per cobrir el cost de de les activitats de la 

Ludoteca durant els dos dies de les vacances de primavera del 2022, 
per a una menor. 

 
- Expedient 1*2022: una PES pel cost del certificat de convivència. 

 
- Expedient 10*2014: una PES per cobrir el cost d’un forfet de 20 h per les 

classes de pintura a la Llacuna.  
 

- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de la matrícula i el cost 
del curs 2022/2023 de les classes de dansa a la Llacuna, per a una 
menor.  

 
- Expedient 11*2022: una PES per cobrir el cost del certificat de 

convivència. 
 

- Expedient 34*2021: una PES per cobrir el 100% de l’Escola Bressol 
Conxita Mora Jordana, durant els mesos de juny, juliol i agost de l’any 
2022. 

 
- Expedient 70*2012: una PES per cobrir el cost d’un trimestre de l’activitat 

de piscina al Col·legi Janer, per a una menor. 
 

- Expedient 70*2012: una PES per cobrir el cost de l’Escola Bressol 
Conxita Mora durant els mesos de juny, juliol i agost de l’any 2022, per a 
un menor. 
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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 13.25 h. 
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