
AJdG núm. 22/30 
27/07/2022 

 

 1 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 27 de juliol del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 27 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part del president del Bàsquet Club 
Morabanc SADE, s’acorda cedir-los l’Auditori del Centre de Congressos, amb 
motiu de l’organització de la gala de lliurament de premis de la 2a edició dels 
Premis de periodisme esportiu Àlex Lliteras, que tindrà lloc el proper 20 
d’octubre. 
 
2. S’acorda anomenar el nou parc situat entre l’avinguda de Santa Coloma i el 
passeig del Riu com a “Parc Fluvial”. 
 
3. Per tal de millorar la mobilitat interna i reduir l’afluència de vehicles a les 
zones centrals de la parròquia, s’acorda destinar, amb caràcter de prova i 
durant el termini màxim de 4 mesos, l’aparcament públic situat a l’avinguda 
Santa Coloma com a àrea d’estacionament dissuasiu amb preus més 
econòmics. Aquesta mesura provisional va destinada al personal de les 
empreses que desenvolupen la seva activitat professional, comercial o 
industrial a la parròquia d’Andorra la Vella i l’import dels abonaments serà el 
següent: 
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- De les 7.00 h a les 22.00 h: 30€/mes 
- De les 22.00 h a les 7.00 h: tarifa d’estacionament nocturn. 

 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5126535, a nom de la societat Grup 
Gastronòmic Gong, SL, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de local 
comercial a restauració del local 2 de la planta baixa de l’edifici situat a l’av. 
Meritxell, número 62.  
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5126536, a nom de la societat Kora Andorra, 
SLU, relativa a la demanda d’agregació de les parcel·les conegudes com Trillà 
núm. 9 i Trillà núm. 10 i la construcció d’un conjunt residencial d’habitatges 
plurifamiliars en la parcel·la resultant de l’agregació, situada al carrer Doctor 
Molines, núm. 1-3-5, i carrer Bisbe Príncep Iglesias, núm. 15-17-19. 
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5126712, a nom del Sr. Francesc-Xavier 
Cardelús Maestre, relativa a la demanda de modificació del projecte aprovat 
mitjançant resolució 2019/67878 del 18 de setembre del 2019, de les obres de 
construcció d’un edifici d’habitatges, local comercial i aparcament situat al 
carrer Prat del Rull, núm. 10. 
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5126830, a nom de la societat Adelaida i Joan, 
SA, relativa a la demanda de consolidació de l’edifici situat al carrer Esteve 
Dolsa Pujal, número 30 i número 44. 
 
5. S’acorda la sol·licitud número 5126918, a nom de la societat Immobles 
Serola, SA, relativa a la demanda de moviments de terra a la parcel·la situada 
al carrer de Tobira, número 11.  
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6. S’acorda la sol·licitud número 5127792, a nom dels Srs. David, Daniel, 
Lucien Sowinski i Nora, Raymonde, Tamou Lombardo, relativa a la demanda 
de canvi de titularitat de la parcel·la de terreny número 11 de la urbanització 
“Comella Parc”, situada a la Carretera de la Comella. 
 
7. S’acorda la sol·licitud número 5128353, a nom de la societat Menta 
Seguretat, SAU, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les 
plantes baixa i primera de l’edifici d’ús oficines situat al carrer Pobladó, número 
6-8. 
 
8. S’acorda la sol·licitud número 5128369, a nom del Sr. Francesc-Xavier 
Cardelús Maestre, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de 
construcció d’un edifici d’habitatges, local comercial i aparcament situat al 
carrer Prat del Rull, núm. 10. 
 
9. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
10. Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar parcialment el concurs nacional 
relatiu a les obres de reforma de part de l’edifici de les Columnes, situat a 
l’avinguda Tarragona, número 58, a l’empresa Pidasa Serveis, SL, per un 
import de 296.878,96€, IGI inclòs (50101/15100/612000), i amb un termini 
d’execució de les obres de 10 setmanes.  
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar una subvenció, per concessió directa, al Sr. Hector Romance 
Martinez, per un import de 3.000€ (60101/33500/482000) com a suport a la 
campanya de difusió fora d’Andorra del seu darrer curtmetratge “Quiet”, havent 
de procedir, posteriorment, a la justificació de la despesa conforme a la 
normativa vigent en matèria de subvencions del Comú d’Andorra la Vella. 
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B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions 
d’Andorra la Vella següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient Sol·licitant Acord 

5128349 31408/2022 Federació Andorrana de Patinatge Favorable 

 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds de modificació de les entitats següents al 
Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient Sol·licitant Acord 

5128385 31420/2022 Associació de Trasplantats i 
Donants d’Andorra (ATIDA) Favorable 

5128348 31407/2022 Associació Ull-Nu Favorable 

5125972 30482/2022 Club Natació Sincronitzada 
Serradells Favorable 

 
 
Quart. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
A) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir a la revisió i la restitució posterior dels rètols que estan 
obsolets i/o desactualitzats (mesures COVID, horaris, etc.), col·locats en les 
diferents instal·lacions pertanyents al servei (parcs, jocs infantils, etc.), amb la 
validació prèvia del redactat per part del Departament de Comunicació. 
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B) ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir a la revisió i la restitució posterior dels rètols que estan 
obsolets i/o desactualitzats (mesures COVID, horaris, etc.), col·locats en les 
diferents instal·lacions pertanyents a l’àrea (pipicans, etc.), amb la validació 
prèvia del redactat per part del Departament de Comunicació. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 19 de juliol, s’acorden 
les propostes següents: 
 
 Prestacions econòmiques socials (PES) 
 

- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats del 
Campus de Fútbol durant les vacances de primavera del 2022, per a un 
menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial d’Acció 
Educativa La Gavernera.   

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats del 

Campus de Fútbol durant les vacances de primavera del 2022, per a un 
menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial d’Acció 
Educativa La Gavernera.   

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats del 

Campus de Kung Fu durant les vacances de primavera del 2022, per a 
una menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial 
d’Acció Educativa La Gavernera.   

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats del 

Campus de Kung Fu durant les vacances de primavera del 2022, per a 
un menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial d’Acció 
Educativa La Gavernera.   
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- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats del 
Campus de Kung Fu durant les vacances de primavera del 2022, per a 
una menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial 
d’Acció Educativa La Gavernera.   

 
- Expedient 22*2013: una PES per el cobrir cost de les activitats del 

Campus de Multiesport durant les vacances de primavera del 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial 
d’Acció Educativa La Gavernera.   
 

- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de les activitats del 
Campus de Multiesport durant les vacances de primavera del 2022, per 
a un menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial 
d’Acció Educativa La Gavernera.   

 
- Expedient 22*2013: una PES per cobrir el cost de de les activitats del 

Campus de Bàsquet durant les vacances de primavera del 2022, per a 
una menor. El cost del menjador l’assumirà el Centre Residencial 
d’Acció Educativa La Gavernera.  

 
- Expedient 40*2018: una PES per cobrir el cost de les activitats del 

Campus de Bàsquet durant les vacances de primavera de l’any 2022, 
per a una menor. 

 
- Expedient 52*2019: una PES per cobrir el cost en concepte de Serveis 

de l’any 2022 i del Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 2024, segons resolució 
de la CONAVA. 

 
- Expedient 47*2022: una PES en concepte de Serveis, corresponent a  

l’any 2022 i del Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 2025, segons la resolució 
de la CONAVA.  

 
- Expedient 49*2022: una PES per cobrir el cost del certificat de 

convivència.  
 

- Expedient 50*2022: una PES en concepte de Serveis, corresponent a 
l’any 2022 i del Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 2032, segons la resolució 
de la CONAVA. 

 
- Expedient 40*2018: una PES per cobrir el cost del 1r torn de colònies del 

Casal d’Infants El Llamp, durant l’estiu del 2022, per a una menor.  
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- Expedient 46*2022: una PES per cobrir el cost de sis setmanes a les 
activitats del Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances 
d’estiu del 2022, per a una menor.  

 
- Expedient 26*2022: una PES per cobrir el 60% del cost de les activitats 

de la Ludoteca de Santa Coloma durant l’estiu del 2022, per a un menor.  
 

- Expedient 22*2022: una PES per cobrir el cost de les activitats de la 
Ludoteca de Santa Coloma durant l’estiu del 2022, per a un menor. El 
cost del menjador el cobrirà el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i 
Igualtat. 

- Expedient 18*2020: una PES per cobrir el cost de les activitats del Casal 
d’Infants El Llamp durant l’estiu del 2022, per a dos menors. 

 
- Expedient 52*2022: una PES per cobrir el cost en concepte de Serveis, 

corresponent a l’any 2022 i del Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 2029, 
segons la resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 05*2020: una PES per cobrir el cost en concepte de Serveis, 

corresponent a l’any 2022 i del Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 2024, 
segons la resolució de la CONAVA. 

 
No s’acorden les propostes següents:  
 

- Expedient 42*2022: una PES per cobrir el cost de l’Escola Bressol de 
Santa Coloma.  

 
- Expedient 44*2022: una PES per cobrir el cost de l’abonament del 

gimnàs dels Serradells.  
 
 
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  
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
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- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Una autorització de terrassa 
- Una alta de publicitat exterior. 

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionaments 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 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs 
d’ampliació i millora de funcionalitat del sistema de gestió del cadastre a 
l’empresa Serveis i Sistemes Gràfics 2007, SL (SEIS), per un import de 
12.958,00€, IGI inclòs (40201/92001/640200), adjudicatària del 
subministrament i implantació inicial del programari informàtic. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament i el manteniment de dues unitats d’emmagatzematge 
informàtic per al Departament de Noves Tecnologies. A tal efecte, s’aproven els 
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plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament d’una treballadora pública indefinida, mitjançant procés 
de selecció extern 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda el nomenament de la 
Sra. GTS com a treballadora pública indefinida, en la plaça de professora de 
ceràmica artística de l’Escola d’Art, adscrita al Departament de Cultura, en 
període de prova d’un any, a comptar de l’1 de setembre del 2022 i amb una 
classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, nivell 
6 (60301/33402/110000). 
 
2. Nomenament de treballadors públics interins, amb caràcter temporal, 
mitjançant procés de selecció extern 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
EQUIP ESCOLA D’ART 
 
AULA DE TEATRE I DANSA 
 
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’Escola d’Art i 
l’Aula de Teatre i Dansa, amb un salari en base a 22,70€/h, de les persones 
següents: 
 

- Sra. SMI, com a professora de pintura i coneixement de plataformes 
digitals instagram i facebook, de l’1 de setembre del 2022 al 29 de juny 
del 2023, amb una jornada laboral de 12h/setmanals. 

- Sr. PSR, com a professor d’història del cinema, del 3 d’octubre del 2022 
al 26 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 4h/setmanals. 

- Sra. RGE, com a professora d’arts plàstiques per al curs jove i curs de 
salut mental, de l’1 de setembre del 2022 al 29 de juny del 2023, amb 
una jornada laboral de 5h/setmanals. 
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- Sra. RLJ, com a professora d’arts plàstiques per als infants, de l’1 de 
setembre del 2022 al 29 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 
12h/setmanals. 

- Sra. BGA, com a professora d’història de l’art, del 12 d’octubre al 7 de 
desembre del 2022, de l’1 de febrer al 29 de març del 2023 i del 3 de 
maig al 21 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 2,5h/setmanals. 

- Sr. TAA, com a professor de vídeo, del 14 d’octubre del 2022 al 29 de 
juny del 2023, amb una jornada laboral de 4h/setmanals 
(60301/33402/130000). 

- Sra. RBM, com a professora de teatre i tècniques de circ i trapezi, del 19 
de setembre del 2022 al 30 de juny del 2023, amb una jornada laboral 
de 6,5h/setmanals. 

- Sr. HGJ, com a professor de teatre (joves i adults), del 5 de setembre del 
2022 al 30 de juny del 2023, amb una jornada laboral de 
9,5h/setmanals.(60101/33000/130000) 

 
b) Declarar desertes les places de professor de gravat i joieria i de model de 
nu, proposant la provisió d’aquestes mitjançant nomenament directe. 
 
3. Nomenament de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 104.d, 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, de la Sra. BLA com a 
treballadora pública interina, en la plaça d’administrativa/recepcionista, de l’1 al 
31 d’agost del 2022, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 
4 (30101/92000/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL  
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 104.c 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, de la Sra. GCM com a 
treballadora pública interina, en la plaça de monitora per als espais de lleure del 
servei a la infància, 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 (70501/32401/130000 i 
70503/32402/130000).  
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4. Modificació dels nomenaments de treballadors públic interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL  
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la modificació dels períodes dels 
nomenaments, com a treballadors públics interins, en les places de monitors 
d’espais de lleure per al Servei a la infància per a l’estiu 2022, de les persones 
següents: 

 
- Sra. TTS, del 4 al 29 de juliol del 2022. 
- Sr. GBM, del 4 de juliol al 7 de setembre del 2022 (70501/32401/130000 

i 70503/32402/130000).  
 
5. Practiques formatives  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda que la Sra. HSA realitzi 60 hores 
de pràctiques formatives, no remunerades, corresponents al curs de monitor en 
el temps de lleure infantil i juvenil, al Departament de Social.  
 
6. Permís administratiu no retribuït 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda atorgar un permís administratiu no 
retribuït a la Sra. PBC, del 17 al 26 d’agost del 2022.  
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’adequació i la instal·lació 
d’una via ferrada al Roc de Senders a l’empresa Aras Treballs Alçada amb 
Cordes (ATAC), per un import de 28.424,00€, IGI inclòs (50103/17203/617000). 
El manteniment de la via ferrada anirà a càrrec del Departament d’Esports. 
 
 
 
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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