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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 20 de juliol del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 20 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. 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. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Meritxell López Guitart. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Amb motiu del 55è Aniversari de l’agermanament entre les ciutats d’Andorra la 
Vella i Valls, s’acorda adquirir una escultura en homenatge al món casteller a 
l’empresa Ordeig Martin, SL, per un import de 75.000€ (10101/92000/608300), 
supeditat a l’aprovació del Consell de Comú del moviment pressupostari 
escaient. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació d’Ariel Rot & 
Kiko Veneno, en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella, a l’empresa 
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Andorra Animació, per un import de 49.950€, IGI no inclòs 
(60101/33400/226810), i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació de Muchachito 
Bombo Infierno, en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella, a l’empresa 
Andorra Animació, per un import de 26.300€, IGI no inclòs 
(60101/33400/226810). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord:  
 
S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Bàsquet Club Andorra 
relatiu a la promoció d’Andorra la Vella a la lliga LEB Or durant la temporada 
2022-2023, amb una aportació econòmica per un import de 50.000€ 
(90101/43300/482900). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el transport al menjador dels 
infants inscrits a les activitats d’estiu 2022 a l’empresa Montmantell Viatges, per 
un import de 10.536,59€, IGI inclòs (70501/32401/223100). 
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Quart. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’entitat Agrupació Ciclista Andorrana, 
s’acorda autoritzar-los a organitzar la I Prova Ciclista Festa Major Andorra la 
Vella 2022 i col·laborar amb el següent: 

 
- L’obertura de l’Estadi Comunal per la porta d’accés a la pista d’atletisme 

de les 7.30 a les 13.30 h. 
- La cessió gratuïta de l’arc d’arribada i un allargo. 
- La cessió gratuïta de cons del Servei de Circulació per senyalitzar la 

sortida i arribada. 
- Participació en un import de 781,92€, IGI no inclòs, per a l’adquisició dels 

trofeus de la prova. 
 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, la 
concessió de l’ús privatiu d’espais del Centre Esportiu dels Serradells per a la 
instal·lació de màquines expenedores, així com una food truck mòbil per ubicar 
a les instal·lacions esportives del Centre Esportiu dels Serradells i de l’Estadi 
Comunal Joan Samarra Vila, en ocasió dels esdeveniments esportius que s’hi 
celebrin. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
B) SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 

 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 
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Núm. 
Registre Sol·licitant Objecte Acord 

5126101 MBCOACHING, SLU Subvenció Joves emprenedors  
(1r any 192,03€) Favorable 

5122244 Álvaro Tomás López Subvenció Joves emprenedors  
(1r any 827,51€) Favorable 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar una subvenció, per concessió directa amb caràcter 
excepcional, a l’Agrupació Ciclista Andorrana per un import de 3.000€ 
(90102/43300/482900), per a la promoció de l’entitat i la parròquia dins i fora 
d’Andorra durant l’any 2022, i formalitzar el Conveni de col·laboració 
corresponent. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de vigilància i 
control d’accessos a la Fira d’Andorra la Vella 2022 a l’empresa Valira 
Seguretat, SL, per un import de 8.455€, IGI no inclòs (90102/43101/226710). 
 
 
Sisè.  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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- Altes de propietat. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionaments que s’adjunten a l’acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna, 
mitjançant concurs de mobilitat, del Sr. BBS com a funcionari, en la plaça de 
bidell per a l’Àrea de Cultura, a comptar del 21 de juliol del 2022, amb un 
període de prova d’1 mes, i amb una classificació salarial corresponent al 85% 
de la banda salarial del grup funcional C, nivell 4 (60101/33000/110000). 
 
2. Nomenament de personal interí mitjançant procés de selecció extern 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
a) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i 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, amb caràcter temporal, com a 
treballadors públics interins, en la plaça de professors per a l’Institut de Música, 
de l’1 de setembre del 2022 al 31 de juliol del 2023, amb un salari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 6, proporcional a la jornada laboral, 
de les persones següents: 
 

- Sr. UFD, com a professor de trompeta, amb una jornada laboral del 
39,55%. 

- Sr. FBD, com a professor de guitarra, amb una jornada laboral del 
44,75%. 
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- Sra. SDE, com a professora d’acordió, amb una jornada laboral del 
46,45%. 

- Sr. RTI, com a professor d’orgue i llenguatge musical, amb una jornada 
laboral de 73,68%. 

 
b) Declarar desertes les places de professor de cant clàssic i de professor de 
contrabaix, proposant la provisió d’aquestes, mitjançant nomenaments directes 
(60201/33401/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL  
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i 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, amb caràcter temporal, com a 
treballadors públics interins, en la plaça de monitors per als espais de lleure, 
del 9 de setembre del 2022 al 30 de juny del 2023, a raó de 20h/setmanals, 
ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes de vacances 
escolars, i amb un salari en base a 9,53€/h, les persones següents: 
 

- Sra. CMMC 
- Sra. CBHJ 
- Sra. RGA 
- Sra. ASS 
- Sr. HRCD 
- Sra. RVM 
- Sra. BMM 
- Sra. TEMS 
- Sr. CGR 
- Sr. HPJ 
- Sra. BSM 
- Sra. FSA 

 
b) Declarar deserta 1 plaça de monitor d’espais de lleure, proposant la provisió 
d’aquesta, mitjançant nomenament directe (70501/32401/130000 i 
70503/32402/130000). 
 
EQUIP PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
a) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i de conformitat amb els articles 
104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú 
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d’Andorra la Vella, s’acorda el nomenament, amb caràcter temporal, com a 
treballadors públics interins, en la plaça de monitors per a l’equip de projectes 
de gent gran activa, amb un salari en base a 22,70€/h, les persones següents: 
 

- Sra. RGE, com a monitora de dibuix i pintura, del 26 de setembre del 
2022 al 16 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 3h/setmanals. 

- Sr. VAR, com a monitor de noves tecnologies, del 19 de setembre del 
2022 al 16 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 20h/setmanals. 

- Sr. GJA, com a monitor de gimnàstica, del 26 de setembre del 2022 al 
16 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 6h/setmanals. 

- Sr. MGMJ, com a monitora de ball en línia, del 26 de setembre del 2022 
al 16 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 4h/setmanals. 

 
b) Declarar desertes les places de monitor de ioga integral, monitor de ioga 
integral per Santa Coloma, monitor de ioga Kundalini, monitor de gimnàstica 
suau i monitor per a la direcció de la coral, proposant la provisió d’aquestes 
mitjançant nomenaments directes (70105/23104/130000).  
 
3. Nomenaments i modificacions de treballadors públic interins 
 
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 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
 
a) La renúncia, com a treballador públic interí, del Sr. CTG, en la plaça 
d’auxiliar de suport del Servei de Gestió del Medi Ambient per a les activitats de 
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, l’ampliació del període del 
nomenament del Sr. ABN com a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar 
de suport del Servei de Gestió del Medi Ambient per a les activitats de l’estiu 
2022, del 25 al 29 de juliol del 2022 (50107/17000/130000). 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
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a) La renúncia, com a treballadora pública interina, de la Sra. PSA, 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, el nomenament, amb caràcter 
temporal, com a treballador públic interí, del Sr. PGM, com a auxiliar de 
gimnàs, del 12 d’agost al 7 de setembre del 2022, amb una jornada laboral de 
40h/setmanals i un preu hora de 7,20€ (80101/34000/130000).  
 
4. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria   
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
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 15 de juny del 2022 
per tal de proveir una plaça de cap d’Àrea de serveis públics, i procedir a la 
publicació externa del procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquesta plaça (50201/15100/110000).  
 
5. Pagament dels torns de colònies 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i vista la demanda 
presentada per la cap d’Àrea de Social, s’acorda el pagament de 1.411,72€ per 
torn de colònies, a la Sra. GGC, per realitzar les tasques de responsable dels 2 
torns de colònies, que tindran lloc fora d’Andorra del 18 de juliol al 29 de juliol i 
del 22 d’agost al 2 de setembre del 2022 (70501/32401/110000). 
 
6. Hores ordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i la demanda del cap d’Àrea 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure, s’acorda el pagament de 
les hores ordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
HFJ        88:47h 
LAI      114:54h 
GHJ        69:54h 
VEB        48:34h 
GMO        45:20h 
(80301/34202/110500). 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) 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. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda crear 11 places d’estacionament de zona verda al carrer Roureda 
de Malreu de Santa Coloma. 
 
2. S’acorda crear 18 places d’estacionament de zona verda al carrer Parc 
Guillemó.  
 
3. S’acorda canviar el sentit de circulació del carrer de la Llacuna, en el tram 
des del carrer Mossèn Tremosa fins al carrer de les Canals. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 22/29 
20/07/2022 

 

 10 

SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acord: 
 
S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Construccions Entrimo, SL, 
adjudicatària del concurs relatiu als treballs de millora de la captació d’aigua 
potable del riu de la Comella, per un import de 1.462,23€, IGI no inclòs 
(50202/16100/617210), 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. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda una transferència de crèdit de despesa corrent a la partida 
10101/92000/221100 (Secretaria General/Carburants locomoció) de la partida 
10101/92000/220100 (Secretaria General/Premsa, revistes i llibres), per un 
import de 300€, per afrontar la despesa de carburant de locomoció fins a final 
d’any. 
 
 
 
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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