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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 29 de juny del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 29 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. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian i de l’Hble. Sra. Letícia 
Teixeira Da Silva. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part del Sr. Cerni Escalé Cabré - Moviment 
Concòrdia, s’acorda la cessió gratuïta de la sala Consòrcia del Centre de 
Congressos per poder realitzar una presentació d’un grup de joves de la 
parròquia i del país, que tindrà lloc el dia 5 de juliol, de les 19 h a les 21 h. Les 
despeses relatives a la col·laboració del tècnic de so aniran a càrrec del 
sol·licitant. 
 
2. S’acorda nomenar la Sra. Laura Camps Solà, cap d’Àrea de Gabinet Jurídic,  
i el Sr. Àngel Grau Navarro, Secretari general, com a membres representants 
del Comú, -titular i suplent respectivament-, a la Comissió Nacional d’Accés i 
Avaluació de la Documentació, d’acord amb el que estableix l’article 23 de la 
Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i govern obert. 
 
3. S’acorda nomenar la Sra. Montse Altimir, cap d’Àrea de Social, com a 
membre representant del Comú a la presentació del Pla Nacional de la Gent 
Gran. 
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Segon. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda autoritzar les associacions LGTBIQ+ i Diversand a la realització 
dels actes organitzats amb motiu del Dia de l’Orgull que tindrà lloc el proper dia 
2 de juliol. 
 
2. S’acorda la proposta de Novació modificativa del Conveni de col·laboració 
entre Andorra Turisme, SAU i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a la celebració 
dels concerts de l’Andorra Mountain Music 2022, vist que un dels artistes no va 
actuar per motius de força major. 
 
 
Tercer. 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 
- Altes 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. 
 
 



AJdG núm. 22/26 
29/06/2022 

 

 3 

SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords:  
 
1. 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. 
 
2. S’acorda l’embargament dels obligats tributaris següents en compliment de 
l’article 109 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament 
tributari: 

 
2.1. Relació de notificacions de constrenyiment efectuades. 

 
2.2. Relació de notificacions de sancions efectuades. 

 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar 3 targetes SIM de tipus dispositiu connectat per al Servei 
d'Aigües a l’empresa Andorra Telecom, per un import de 48,01€, IGI inclòs per 
a la tarifa d’alta i 13,63€, IGI inclòs per a la tarifa d’abonament mensual 
(50202/16100/222000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acord: 
 
Nomenament treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. CMN com a treballadora pública interina, en la plaça 
de tècnica especialista en educació infantil, essent el seu últim dia laboral el 30 
de juny del 2022. 
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b) De conformitat amb els articles 104.b, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-09-
2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda el 
nomenament, amb caràcter temporal, del Sr. ASC com a treballador públic 
interí, en la plaça de tècnic especialista en educació infantil, a comptar de l’1 de 
juliol i fins al 31 de desembre del 2022. 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 

 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS  

 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 

 
a) La renúncia de la Sra. CPP com a treballadora pública interina, en la plaça 
d’auxiliar de gimnàs d’activitats esportives per a l’Àrea d’Activitats i Programes 
Esportius, per a l’estiu 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, s’acorda el nomenament 
provisional com a treballador públic interí, per a l’Àrea d’Activitats i Programes 
Esportius per a l’estiu 2022, del Sr. TA com a auxiliar de gimnàs, del 4 de juliol 
al 5 d’agost del 2022, amb una jornada laboral de 40h/setmanals i un preu hora 
de 7,20€ (80101/34000/130000). 
 
 
Quart. 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 per 
a la redacció de projecte i direcció de les obres d’urbanització del carrer Roc 
dels Escolls a l’empresa Altura, SL, per un import d’11.900,46€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100). 
 
3. Vist que com a conseqüència dels fets ocorreguts a l’avinguda Santa 
Coloma, núm. 28 i 30, el passat dia 22 de maig, es va procedir a contractar 
amb caràcter d’urgència les empreses Beal Associats Enginyers Consultors, SL 
i Pirineu Inspecció i Control. Als efectes de regular la situació, s’acorda 



AJdG núm. 22/26 
29/06/2022 

 

 5 

contractar, pel procediment de contractació directa, l’assessorament en el 
seguiment de les fissures a l’empresa Beal Associats Enginyers Consultors, SL. 
L’import estimatiu dels honoraris és de 5.000€, als quals caldrà afegir els que 
resultin de la topografia i altres estudis. D’acord amb l’establert en la LGOTU 
per aquesta espècie d’actuacions d’emergència, els imports d’honoraris tècnics 
van a càrrec dels propietaris dels immobles afectats. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 25 de maig relatiu a 
formalitzar el contracte referent al lloguer de dos vehicles grua fins al mes de 
desembre del 2022, precisant que el contracte es formalitzarà amb la societat 
Pyrénées Heracles Industrials, SL, en lloc de la Societat Financera Pyrénées. 
 
2. S’acorda pintar 5 places de zona verda a la carretera de la Comella. núm. 
18; 4 places més al núm. 22 i instal·lar una màquina expenedora de tiquets.  
 
3. S’acorda desestimar la sol·licitud número 5126659, a nom de la Sra. CSA, 
relativa a la demanda de retorn de la taxa del servei de grua, amb el rebut núm. 
3194688 d’un import de 120,00€. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5127549 Nativitat Marquilló 
Xandri 

Sol·licitud de modificació 
d’embrancament al carrer 
Passatge del Tossal, 4 – 
Casa Gascó 

Favorable 

 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la realització de la 
campanya de recerca de fuites de la xarxa d’aigua potable, durant 3 jornades 
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completes, a l’empresa Àbiòtic, per un import d’11.455,84€, IGI no inclòs 
(50202/16100/617211). 
 
 
Sisè   CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la normativa reguladora del procediment d’inscripció als 
ensenyaments de música, arts plàstiques i arts escèniques oferts pel Comú 
d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació del grup 
DKADAS a l’empresa Gatzara Espectacles, SL, per un import de 8.200€, IGI no 
inclòs (60101/33801/226610), en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.30 h. 
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