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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 13 de juliol del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 13 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. 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. David Astrié Padilla, cònsol menor, de l’Hble. 
Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major, i de l’Hble Sr. Gerard Estrella 
Armengol, conseller menor. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Conforme a l’establert en l’article 124 del Codi de l’Administració, s’acorda 
interposar un recurs administratiu davant del Comú d’Escaldes-Engordany 
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. Vista la Sentència del Tribunal Superior de Justícia, recaiguda en el marc del 
judici administratiu que s’ha seguit a instància de la societat MENSAN, SL, 
contra el Comú d’Andorra la Vella, notificada el dia 22 de juny del 2022, 
anul·lant l’acord del Consell de Comú del dia 13 de desembre del 2018, relatiu 
a l’adjudicació abans referenciada i les actuacions a seguir per a la seva 
execució; i d’acord amb el que estableix el pacte vuitè del contracte signat el 28 
de desembre del 2018 amb la UTE Unida Qualitat i Prevenció, SA – Euro 
Prevenció, SL relatiu a la contractació d’un servei de prevenció aliè de riscos 
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laborals, s’acorda no prorrogar dit contracte, finalitzant la relació contractual per 
tot el 31 de desembre del 2022. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL PLA NACIONAL DE RESIDUS I ABOCAMENTS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el lot 3, corresponent a 3 
mini deixalleries d’aproximadament 8.500 mm x 3.000 mm x 3.000 mm amb 
contenidors inclosos, del concurs nacional relatiu al subministrament de tres 
punts verds i tres mini deixalleries a l’empresa Senyalitzacions Stop, SL, per un 
import de 48.931,08€, IGI inclòs (50301/16300/607301), una garantia de 2 anys 
i un termini de lliurament de 8 a 9 setmanes. 
 
Alhora, s’acorda declarar deserts els lots següents: 
 

- Lot 1: 1 punt verd d’aproximadament 2.300 mm d’alçada per 2.100 mm 
d’amplada i de 5.500 mm de llargada, i de 4 contenidors 

 
- Lot 2: 2 punts verds d’aproximadament 2.300 mm d’alçada per 2.000 mm 

d’amplada i de 4.200 mm de llargada, i de 3 contenidors 
 
 
Tercer. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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A) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la normativa interna de les activitats de vacances escolars del 
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb la Federació 
Andorrana de Basquetbol relatiu a l’organització del Campus Esportiu de 
Basquet - Estiu 2022, que se celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un 
import de 7.085€ (80101/34100/482100). 
 
3. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb la Unió Esportiva 
Santa Coloma relatiu a l’organització del Campus Esportiu de Futbol - Estiu 
2022, que se celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import de 
7.085€ (80101/34100/482100). 
 
4. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Patinatge 
Artístic Principat d’Andorra relatiu a l’organització del Campus Esportiu de 
Patinatge Artístic – Estiu 2022, que se celebrarà del 29 d’agost al 2 de 
setembre, per un import de 1.150€ (80101/34100/482100). 
 
5. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Kung-fu Tai-chi 
relatiu a l’organització del Campus Esportiu de Kung-fu – Estiu 2022, que se 
celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import de 1.840€ 
(80101/34100/482100). 
 
6. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb l’Andorra Hoquei Club 
relatiu a l’organització del Campus Esportiu d’Hoquei – Estiu 2022, que se 
celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import de 2.664€ 
(80101/34100/482100). 
 
7. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Rítmica 
Serradells relatiu a l’organització dels Campus Esportiu de Gimnàstica Rítmica 
– Estiu 2022, que se celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import 
de 3.333€ (80101/34100/482100). 
 
8. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb la Federació 
Andorrana de Judo relatiu a l’organització del Campus Esportiu de Judo – Estiu 
2022, que se celebrarà del 29 d’agost al 7 de setembre, per un import de 
1.840€ (80101/34100/482100). 
 
9. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Atletisme Valls 
d’Andorra relatiu a l’organització del Campus Esportiu d’Atletisme – Estiu 2022, 
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que se celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import de 1.495€ 
(80101/34100/482100). 
 
10. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Natació 
Serradells relatiu a l’organització dels Campus Esportiu de Natació – Estiu 
2022, que se celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import de 
2.132€ (80101/34100/482100). 
 
11. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Voleibol 
Andorra relatiu a l’organització del Campus Esportiu de Vòlei Platja – Estiu 
2022, que se celebrarà del 22 d’agost al 7 de setembre, per un import de 
1.495€ (80101/34100/482100). 
 
12. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Taekwondo Club 
Andorra relatiu a l’organització del Campus Esportiu de Taekwondo - Estiu 
2022, que se celebrarà del 5 al 7 de setembre. 
 
13. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Natació 
Sincronitzada Serradells relatiu a l’organització del Campus Esportiu de Natació 
Sincronitzada - Estiu 2022, que se celebrarà del 5 al 7 de setembre. 
 
14. Vista la demanda presentada per part de l’entitat CPESMA Pescadors 
d’Andorra, s’acorda autoritzar-los a organitzar el 5è Concurs de pesca amb 
mosca, en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella 2022, i col·laborar amb 
el següent: 

 
- La cessió de 24 tanques del Servei de Circulació per protegir els accessos 

verticals al riu Gran Valira. 
- La reserva d’un espai per a 40 vehicles, els dies 6 i 7 d’agost del 2022, a 

l’aparcament les Costes de l’avinguda de Salou. 
- El desbrossament de l’espai de la zona de petanca de Santa Coloma. 
- Participació en un import de 880€ en les despeses d’organització del 

concurs de Pesca. 
 
15. Vista la demanda presentada per part de l’Associació d’Skateboard i 
Snowboard Encamp-Andorra (ASSEA), s’acorda autoritzar-los a organitzar la 
Copa Andorrana – Circuit Català d’Skateboarbing 2022, el dissabte 6 d’agost, al 
parc de la Serradora de Santa Coloma, i col·laborar amb el següent: 

 
- La cessió de 50 tanques, el dia 6 d’agost, al parc de la Serradora (Servei 

de Circulació). 
- La reserva d’un espai a l’aparcament de la Serradora, els dies 4, 5 i 6 

d’agost i la cessió gratuïta de tiquets els dies 5 i 6 d’agost per a 4 vehicles 
(Servei d’Aparcaments). 
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- La instal·lació de 2 punts de llum (Servei d’Enllumenat). 
- La cessió de 15 taules, 60 cadires, 4 carpes, 3 tarimes amb pota baixa de 

2x1m i 1 podi (Departament d’Esports). 
- El transport, abans de la prova, d’uns mòduls d’skate d’Escaldes-

Engordany al parc de la Serradora i, un cop finalitzada la prova, el seu 
retorn a Escaldes-Engordany (Departament d’Esports). 

- La cessió de 6 tendals vela propietat del Comú (Servei de Joventut). 
- La neteja de la pista de terra i pols abans de la prova i la cessió de tres 

contenidors el dia 6 d’agost, un de paper, un d’envasos i un de rebuig 
(Servei d’Higiene). 

- Autorització perquè l’entitat sol·liciti a Andorra Telecom, a les seves 
costes, la instal·lació d’una zona wifi aprofitant algun pont de l’ONT que 
no s’utilitza (Departament de Noves Tecnologies).  

- Participació en un import de 2.950€, com a màxim, per cobrir el dèficit 
econòmic de l’organització de la prova esportiva, el qual s’haurà de 
justificar amb documentació econòmica original de les despeses de la 
prova esportiva (Departament d’Esports). 

 
16. S’acorda ampliar el contracte relatiu al servei de socorrisme de les piscines 
interiors dels Serradells signat el 6 de juliol del 2022 amb la societat Estatges, 
SLU, atès que, finalment, la data d’inici del servei serà l’1 de setembre en lloc 
de l’1 d’octubre del 2022. 
 
 
B) ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la rehabilitació i 
complement de la barana de protecció de l’accés a la plaça Pierre de 
Coubertin, des de l’encreuament de la carretera de la Comella, a l’empresa 
Serralleria Lopez i Lopez, SL, per un import de 12.400€, IGI no inclòs 
(80301/34202/612000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i el 
muntatge d’un barrera de 6 metres i dues barreres de 4 metres per controlar 
l’accés a la plaça Pierre de Coubertin, des de l’encreuament de la carretera de 
la Comella, a l’empresa MAVIPARQ, per un import de 10.500€, IGI no inclòs 
(80301/34202/605000). 
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Quart. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs internacional per adjudicar la concessió de la 
instal·lació, l’organització, la gestió i l’explotació del Mercat Artesanal de la Fira 
d’Andorra la Vella 2022. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Cinquè. 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. 
- Una alta al cens electoral. 

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda facultar el Comú d’Ordino per convocar un concurs d’àmbit 
internacional per adjudicar el subministrament, la instal·lació, la posada en 
funcionament i el manteniment d’una plataforma integral d’Administració 
electrònica per als Comuns d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament per convocatòria d’ingrés d’un treballador públic indefinit 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda el nomenament de la 
Sra. RFA com a treballadora pública indefinida, en la plaça de tècnica superior 
en arquitectura, amb un període de prova d’un any a comptar del 17 d’agost del 
2022, i amb una classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial 
del grup B, nivell 8 (50101/15100/110000). 
 
2. Prolongació d’una relació laboral  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 4.4 de 
l’Ordinació del 20-6-2022 de modificació de les Ordinacions del 13-4-2015, 
relatives a la normativa de règim intern de diferents serveis del Comú, relatiu al 
calendari i distribució de la jornada laboral establert per al curs acadèmic, 
s’acorda modificar la data de finalització contractual de la Sra. VTM fins al 15 
de juliol de 2022, coincidint amb la finalització del curs acadèmic 
(60201/33401/110000). 
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3. Nomenament d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DEL CENTRE INTERACTIU DE LA BICICLETA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb els articles 
104.d i 105 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. LPR com a treballador 
públic interí, en la plaça de suport del Centre Interactiu de la Bicicleta, de l’1 al 
31 d’agost del 2022, amb una jornada setmanal de 35 hores i un salari horari 
en base a 7,20€/hora treballada (90101/33301/110000). 
 
4. Publicació d’un concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DEL CENTRE INTERACTIU DE LA BICICLETA 
 
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 dues places de guia del Centre Interactiu de la 
Bicicleta (90101/33301/110000). 
 
5. Publicació d’un procés de selecció de personal interí per al curs 
escolar 2022-2023  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
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, 
2 professors per a les activitats del curs escolar 2022-2023 de l’Institut de 
Música (60201/33401/130000). 
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6. Publicació d’un procés de selecció de personal interí per a les 
vacances escolars, dies festius de calendari i esdeveniments de la 
parròquia 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord 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 publicar un procés de selecció de personal interí 
per nomenar, amb caràcter temporal, com a treballadors públics interins, 
monitors per a les activitats esportives i de joventut durant les vacances 
escolars, dies festius de calendari i esdeveniments de la parròquia, del 6 
d’agost del 2022 al 5 de gener del 2023 (70401/23105/130000) 
(80101/34000/130000). 
 
7. Hores ordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda del cap de 
Servei del Centre de Congressos, s’acorda el pagament de les hores ordinàries 
següents: 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
ANJA      56:14h 
CMI      33:52h 
CBJ      39:32h 
VSM      26:09h 
(90301/43202/110500) 
 
8. Hores extraordinàries a remunerar  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
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 
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GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Maig 2022 
ÀPM      18:45h 
DLPFP     17:33h 
KD      08:19h 
RMD      05:33h 
(50202/16100/110500) 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Maig 2022 
BMMA     02:58h 
FDC      02:48h 
FCC      06:32h 
LSJA      22:09h 
SRV      08:24h 
(50203/16500/110500) 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Juny 2022 
CFE      23:54h 
EMEBK     12:42h 
GSJ      14:12h 
PBJ      14:12h 
PPR      09:48h 
(50401/13300/110500) 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ, TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Febrer 2022 
BCE      01:56h 
(90101/43200/110500) 
 
Abril 2022 
BCE      11:47h 
(90101/43200/110500) 
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Maig 2022 
BCE      08:35h 
(90101/43200/110500) 
 
Juny 2022 
BCE      12:16h 
(90101/43200/110500) 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 6 bancs modulars per a la 
zona del carrer Prada Motxilla a l’empresa Senyalitzacions Stop, SL, per un 
import de 10.032€, IGI inclòs (50210/15500/607301). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 3 jardineres esfèriques per a 
la zona del carrer Prada Motxilla a l’empresa Senyalitzacions Stop, SL, per un 
import de 13.540,07€, IGI inclòs (50210/15500/607301). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 12 jardineres per a la zona 
del carrer de l’Aigüeta a l’empresa Senyalitzacions Stop, SL, per un import de 
26.246,22€, IGI inclòs (50210/15500/607301). 
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4. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa i urgent, els 
treballs de col·locació d’un sostre floral a l’avinguda Meritxell a l’empresa PIME, 
SA, per un import de 13.335,81€, IGI inclòs (50201/15500/607100). 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el sistema de detecció 
d’intrusió i de videovigilància per al Centre Interactiu de la Bicicleta a l’empresa 
Valira Seguretat, SLU, per un import de 22.265,78€, IGI inclòs 
(50212/93303/612000). 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
A) ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Servei ocupacional Xeridell de la 
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, s’acorda cedir-los una sala per a 
la realització d’una activitat de teatre, els dilluns de les 10.00 h a les 13.00 h, 
durant el curs 2022-2023. 
 
 
B) SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA  
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir diversos instruments a 
l’empresa Fanàtic Guitars, per un import de 9.688,90€, IGI no inclòs 
(60201/33401/608500). 
 
 
 
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. 
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