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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 6 de juliol del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 6 de juliol 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. 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. David Astrié Padilla, cònsol menor, de l’Hble. 
Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major, de l’Hble Sr. Gerard Estrella 
Armengol, conseller menor, i de l’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Conforme a l’establert en l’article 71 i concordants de la Llei qualificada del 
Tribunal Constitucional, s’acorda formular davant del Comú d’Escaldes-
Engordany un requeriment previ a la formalització de conflicte de competències 
davant del Tribunal Constitucional contra l’Ordinació del 8 de juny del 2022, del 
mateix Comú, de prohibició de l’accés rodat al territori d’Escaldes-Engordany a 
la Vall de Madriu-Perafita-Claror, publicada al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra número 72, del 15 de juny del 2022, per quan aquesta Ordinació 
pretén desplegar la seva eficàcia normativa en uns terrenys comunals indivisos 
amb la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
2. Vist l’acord adoptat pel Consell de Comú en data 30 de setembre del 2021, 
relatiu a prorrogar el contracte d’arrendament del terreny conegut per “Prada 
Casadet”, situat entre els carrers Prat de la Creu, Prada Casadet i Doctor 
Vilanova, propietat de la Sra. Thaïs Vinyes Dabad, per un termini de 30 anys; 
 
Vist que, darrerament, el Govern ha desestimat l’opció de construir l’edifici 
multifuncional, inicialment projectat en aquesta parcel·la, s’acorda un nou 
contracte d’arrendament sobre la referida parcel·la, per una durada de dos 
anys a partir del dia 1 de juny del corrent, mantenint l’actual renda mensual de 
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25.000€. Aquest contracte d’arrendament es presentarà a la ratificació del 
Consell de Comú. 
 
3. Vist el conveni signat entre Andorra Telecom, SAU i el Comú d’Andorra la 
Vella, relatiu al projecte de construcció de la nova seu social d’Andorra 
Telecom i altres equipaments d’interès públic, aprovat pel Comú d’Andorra la 
Vella en la sessió de Consell de Comú del 6 de maig del 2021; 
 
Vist l’article 63 i els concordants de la LGOTU relatius a les formalitats per a la 
declaració dels projectes d’interès nacional, i la comunicació del Govern, del 28 
de març del 2022, sol·licitant l’informe preceptiu i vinculant sobre el projecte; 
 
La Junta de Govern aprova l’informe preceptiu previ emès des del Departament 
d’Urbanisme, que es trametrà al Govern als efectes de formalitzar la declaració 
com a projecte d’interès nacional, conforme a la previsió de l’article 61 de la 
mateixa Llei. 
 
4. Vistes les modificacions introduïdes al projecte de la nova seu social 
d’Andorra Telecom durant la fase de redacció, considerades d’interès respectiu 
per les dues parts per a millorar l’encaix constructiu i urbanístic de l’edifici, 
s’acorda formalitzar l’addenda al conveni del 7 de maig del 2021 que regula les 
referides modificacions, la qual es presentarà a la ratificació del Consell de 
Comú en el curs de la propera sessió. 
 
5. S’acorda formalitzar un contracte d’arrendament amb la societat Promocions 
i Obres Pirinenques, SA (PROPSA) relatiu a la parcel·la de terreny d’una 
superfície de 203,80 m2, situada al carrer Ciutat de Valls núm. 48, per a 
habilitar-hi una mini deixalleria, per un import mensual de 1.000€, IGI no inclòs 
(50301/16300/200000) i per una durada de 5 anys. 
 
6. Vista la demanda presentada per part de l’administrador del British College 
of Andorra, s’acorda realitzar les obres de sanejament i de consolidació del mur 
de contenció de la carretera de la Comella. 
 
7. Vista la demanda presentada per part del president de l'H-D Muntanya Club 
Andorra, s’acorda autoritzar-los a ocupar les zones d'aparcament comercial 
situades al carrer Prat de la Creu, 95 a 99, i del carrer de la Grau, així com 
instal·lar diversos suports indicatius amb motiu de l’organització de la XVa 
edició de l'H-D Mountain Custom Festival, que tindrà lloc del 22 al 24 de juliol. 
 
8. Vista la demanda presentada per part de l’Ambaixador d'Espanya a Andorra, 
s’acorda cedir-los l'auditori del Centre de Congressos d'Andorra la Vella per 
organitzar un concert amb motiu de la Festa Nacional d'Espanya, el dimecres 
12 d'octubre del 2022, a les 19.30 h. 
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9. Vista la demanda presentada per part de la Ministra d'Afers Socials, Joventut 
i Igualtat, s’acorda col·laborar un any més en la iniciativa de la Guia 2022 de la 
targeta magna, el carnet de família nombrosa, la targeta blava i el carnet de 
família monoparental. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’enquitranament 
d’uns 3.200 m2 de l’accés a la plaça Pierre de Coubertin, des de l’encreuament 
de la carretera de la Comella, a l’empresa Paviments Asfàltics Andorrans, SA 
(PAVAND), per un import de 110.800€, IGI no inclòs (80301/34202/612000), 
vist que és la única empresa que presta aquest servei, i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
 
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, modificacions de comerç i una altra sol·licitud de comerç 
- Altes de propietat 
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- Autoritzacions de terrasses de bar 
- Una baixa d’autorització de terrassa de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre una sol·licitud de fraccionament que s’adjunta 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 
 
Acord: 
 
1. Nomenament definitiu de treballadors públics indefinits i publicació al 
BOPA de l’Edicte corresponent  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
S’acorda el nomenament definitiu de la Sra. Cristina Velázquez de la Fuente 
com treballadora pública indefinida, en la plaça de monitora d’espais de lleure 
per al Servei a la Infància, adscrita al Departament de Social, 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 
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ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
a) S’acorda el nomenament definitiu del Sr. Estanislao Martos Cocera, com a 
treballador públic indefinit, en la plaça d’operari de neteja de la via pública per 
al Servei de Gestió d’Higiene i Salubritat pública, adscrita al Departament 
d’Higiene, Salubritat Pública, Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, 
a partir de l’1 de juliol 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. 
 
b) S’acorda el nomenament definitiu del Sr. Hugo Rafael Bras Faria, com a 
treballador públic indefinit, en la plaça d’operari de neteja de la via pública per 
al Servei de Gestió d’Higiene i Salubritat pública, adscrita al Departament 
d’Higiene, Salubritat Pública, Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable, 
a partir del 12 de juliol 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. 
 
2. Publicació d’un concurs de mobilitat 
 
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 l’article 34 i 35 
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 de l’11 de maig del 
2022 per tal de proveir una plaça de cap d’Equip de neteja de la via pública, 
adscrita a l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, i publicar de nou el 
concurs de mobilitat interna modificant algun dels requisits 
(50301/16300/110000). 
 
3. Publicació de processos selectius d’ingrés en primera convocatòria    
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb 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 de l’1 de juny del 2022 
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per tal de proveir una plaça de professor de ceràmica artística, i procedir a la 
publicació externa del procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça (60301/33402/110000). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb 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 8 de juny del 2022 
per tal de proveir una plaça de professor de clarinet, i procedir a la publicació 
externa del procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, mitjançant Edicte, 
per tal de proveir aquesta plaça (60201/33401/110000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb 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 8 de juny del 2022 
per tal de proveir una plaça de professor de flauta travessera, i procedir a la 
publicació externa del procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça (60201/33401/110000). 
 
4. Nomenament de 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 el nomenament, amb caràcter temporal, del Sr. 
CTJA com a treballador públic interí, en la plaça de suport de neteja de la via 
pública, a comptar del 25 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 2 i, la retribució del complement 
específic d’higiene per un import de 188,64€ bruts mensuals, la qual es durà a 
terme a l’inici d’aquesta contractació (50301/16300/110000). 
 
5. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
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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 
 
Maig 2022 
AOI      21:02h 
(50107/17000/110500). 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Abril 2022 
ÀPM      30:44h 
DLPFP     13:40h 
KD      24:22h 
RMD      14:22h 
(50202/16100/110500). 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Juny 2022 
EMK      06:18h 
GCI      02:48h 
OPG      06:18h 
PMC      02:48h 
(50401/13300/110500). 
 
6. Flexibilitat horària  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
S’acorda desestimar la demanda presentada per part de la Sra. SMA, 
administrativa d’aparcaments, en què sol·licita poder gaudir d’un horari de torn 
de matí per motius familiars.  
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Quart. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5123193, a nom de la societat Caelum, SL, 
relativa a la demanda d’alineacions i rasants de les parcel·les de terreny 
situades a l’entorn de la carretera de la Margineda, a Santa Coloma.  
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5126534, a nom de la societat VR 
Audiovisuales, SLU, relativa a la demanda de reforma interior habitatge 
unifamiliar, al carrer les Canals, número 87 xalet A.  
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
4. Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu a les 
obres d’embelliment del carrer Esteve Dolsa Pujal a l’empresa Serveis 
Immobiliaris i de Construcció, SAU (SIMCO), per un import de 267.924,02€, IGI 
Inclòs, amb un termini d’execució de les obres de 3 mesos. 
(50101/15500/607100). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord 
 
S’acorda l’aprovació de 3 transferències de crèdit de despesa corrent, segons 
la demanda dels departaments i detallades en la taula següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 
Higiene/ 

Neteja viària. 
Gral./Vestuari 

50301/16300/
221400 

Vestuari 
operaris 
Higiene 

11.000€     

      -11.000€ 
Higiene/Neteja viària. 
Gral./Xarxa d'aigües 
pluvials i residuals 

50301/16300/
217030 
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Casal d’Infants El 
Llamp/ 

Col·lectiu de 
persones  

70501/32401/
223100 

Transport 
activitats 11.000€     

      -1.500€ 
Escola Bressol Conxita 

Mora Jordana/ 
Impressions i publicacions 

70202/32101/
227300 

      -1.000€ 

Escola Bressol Conxita 
Mora Jordana/ 
Edificis i altres 
construccions 

70202/32101/
212000 

      -500€ 
Escola Bressol Santa 

Coloma/ 
Col·lectiu de persones 

70203/32102/
223100 

      -1.500€ 
Escola Bressol Santa 

Coloma/ 
Impressions i publicacions 

70203/32102/
227300 

      -500€ 
Escola Bressol Santa 

Coloma/ 
Mobiliari i aparells tècnics 

70203/32102/
215000 

      -500€ 
Escola Bressol Santa 

Coloma/ 
Petit mobiliari i estris 

70203/32102/
220300 

      -4.000€ 
Casal d’Infants El Llamp/ 

Edificis i altres 
construccions 

70501/32401/
212000 

      -1.500€ Casal d’Infants El Llamp/ 
Impressions i publicacions 

70501/32401/
227300 

Ludoteca de Santa 
Coloma/ 

Col·lectiu de 
persones 

70503/32402/
223100  

Transport 
activitats 1.500€     

      -1.500€ Ludoteca Santa Coloma/ 
Neteja i sanejament 

70503/32402/
227000 

 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.30 h. 
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