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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 10 d’agost del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 10 d’agost 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. 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. 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. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda contractar la digitalització de documentació 
de l’Arxiu Comunal a l’empresa Dinser Andorra, SLU, per un import de 12.540€, 
IGI inclòs (10102/92000/227900). 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
al subministrament, en règim de lloguer, la instal·lació i la gestió d’un carrusel 
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per al Poblet de Nadal a l’empresa Gatzara Espectacles, SL, per un import total 
de 41.650€, IGI no inclòs (60101/33805/226681), desglossat com segueix: 
 

- Carrusel amb entrada de pagament per un import d’1 euro: 23.200€, IGI 
no inclòs 

- Subministrament i gestió del personal: 5.450€, IGI no inclòs 
- Trenet elèctric: 13.000€, IGI no inclòs. 

 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el servei de coordinació 
del mercat de Nadal i l’espai Neret After Shopping per al Poblet de Nadal a 
l’empresa Storytelling Comunicació, per un import de 10.509,09€, IGI no inclòs 
(60101/33805/226681). 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
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 resoldre favorablement la sol·licitud número 5128002, a nom del Sr. 
Miquel Cases Nabau, que actua en nom propi, relativa a l’alta d’un gual de 3 
metres lineals, al carrer Tossalet i Vinyals, núm. 5. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5128343, a nom de la 
societat Allotjaments Turístics Principat ATP, SLU, relativa a l’alta d’un gual de 
3 metres lineals, al carrer Prat Primer, núm. 3. 
 
3. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5127806, a nom de la 
societat Neteja i Serveis Tècnics i de Qualitat , SL, relativa a la baixa del gual 
número 878, situat al carrer de les Lloses, núm. 4. 
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4. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5128380, a nom de la 
societat Toko Motorsport, SLU , SL, relativa al canvi de titularitat del gual 
número 924, situat al carrer Prat de la Creu, núm. 80. 
 
5. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5127701, a nom del Sr. 
Brahim Harti el Garouany, relativa a la demanda d’anul·lació de la sanció de 
circulació, número 202290000009780, per un import de 60,10€. 
 
 
Quart. 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: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
2. S’acorda donar d’alta d’ofici les unitats immobiliàries no inscrites al Comú 
d’Andorra la Vella adquirides l’any 2021 segons les relacions trameses pels 
notaris. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç 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. 
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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar una tarja SIM de dades a l’empresa Andorra Telecom per 
al Servei de Circulació, per un import de 35,00€, IGI inclòs per a l’alta, i de 
3,50€, IGI inclòs per a l’abonament mensual (40201/92001/222000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna, 
mitjançant concurs de mobilitat, de la Sra. LMY com a funcionària, en la plaça 
de tècnica administrativa, a comptar de la data de l’acord de la Junta de Govern 
amb un període de prova d’1 mes, i amb una classificació salarial corresponent 
al 89,71% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 6 
(10101/92000/110000). 
 
2. Prolongació d’una relació laboral 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i vista la demanda 
presentada per la interessada i d’acord amb el que disposa l’article 52.3 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública, s’acorda prolongar la relació 
laboral de la Sra. DMPE com a funcionària, en la plaça de tècnica 
administrativa, de l’1 d’octubre del 2022 al 30 de juny del 2023, amb les 
mateixes condicions contractuals i retribució salarial. Aquesta demanda haurà 
de ser revisada i renovada cada any, si s’escau, fins a l’edat màxima de setanta 
anys d’edat (50201/15100/110000).  
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3. Nomenament per convocatòria d’ingrés d’uns treballadors públics 
indefinits   
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
a) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció i d’acord amb l’establert en els 
articles 43 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública i 60 de l’Ordinació 
de l’1-8-2019 de modificació de l’Ordinació de la funció pública, del 10-12-2002, 
s’acorda el nomenament, sense període de prova, del Sr. Unai Gutiérrez 
Montoya com a treballador públic indefinit, en la plaça de professor de clarinet, 
a comptar de l’1 de setembre del 2022, amb una classificació salarial 
corresponent al 85% de la banda salarial del grup C, nivell 6, la publicació al 
BOPA de l’Edicte de nomenament definitiu corresponent, així com la 
regularització del complement d’antiguitat d’acord amb l’estipulat en els articles 
114 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i 74.f de l’Ordinació 
del 30-9-2021 de la funció pública (60201/33401/110000).  
 
b) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció i d’acord amb l’establert en els 
articles 43 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública i 60 de l’Ordinació 
de l’1-8-2019 de modificació de l’Ordinació de la funció pública, del 10-12-2002, 
s’acorda el nomenament, sense període de prova, de la Sra. Ester Sánchez 
Sánchez com a treballadora pública indefinida, en la plaça de professora de 
flauta travessera, a comptar de l’1 de setembre del 2022, amb una classificació 
salarial corresponent al 85% de la banda salarial del grup C, nivell 6, i la 
publicació al BOPA de l’Edicte de nomenament definitiu corresponent 
(60201/33401/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda el nomenament del Sr. 
PSJ com a treballador públic indefinit, en la plaça de tècnic administratiu per al 
Servei d’Aparcaments, en període de prova d’un any a comptar del 5 de 
setembre, i amb una classificació salarial corresponent al 80% de la banda 
salarial del grup C, nivell 4 (50501/13301/110000).  
 
3. Nomenament de personal interí 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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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, s’acorda el 
nomenament, amb caràcter temporal, de la Sra. PMM com a treballadora 
pública interina, en la plaça de professora de piano i acompanyament, de l’1 de 
setembre del 2022 al 31 de juliol del 2023, i amb un salari en base al 80% de la 
banda salarial, del grup C, nivell 6, proporcional a la jornada laboral, així com 
declarar deserta la plaça de professor de llenguatge musical, proposant la 
cobertura d’aquesta, mitjançant nomenament directe (60201/33401/130000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 104.c i 105 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública, s’acorda el 
nomenament, amb caràcter temporal, com a treballadors públics interins, de l’1 
de setembre del 2022 al 31 de juliol del 2023, de les persones següents: 
 

- Sra. GOL, en la plaça de professora de cant, amb un salari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 6 i proporcional a la jornada 
laboral. 

- Sr. GGG, en la plaça de professor de llenguatge musical, amb un salari 
en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 6 i proporcional a 
la jornada laboral. 

 
Ambdós nomenaments i les dates d’inici queden supeditades a l’obtenció del 
permís de treball fronterer (60201/33401/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
 
a) La renúncia del Sr. BRJ com a treballador públic interí, en la plaça de 
monitor d’espais de lleure per al Servei a la Infància per a l’estiu 2022, essent el 
seu últim dia laboral el 19 d’agost del 2022. 
 
b) De conformitat amb els articles 104.c, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 
de la funció pública, s’acorda el nomenament, amb caràcter temporal, de la 
Sra. HCA com a treballadora pública interina, en la plaça de monitora d’espais 
de lleure, a raó de 30h/setmanals i amb un salari en base a 8,57€/h treballada 
(70501/32401/130000).  
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4. Adscripció mitjançant comissió de serveis 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’adscripció en 
comissió de serveis del Sr. BGJA, en la plaça de tècnic comercial adscrita a 
l’Àrea d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure, a comptar de l’11 
d’agost del 2022 i per un període màxim de 4 anys, tal com preveu l’article 64 
de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública, i amb un salari corresponent 
al 84,70% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 6 
(80301/34202/110000). 
 
5. Prolongació d’una reducció de jornada laboral acordada 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe favorable de la cap d’Àrea de Social, i d’acord amb la disposició 
final primera 2.2 ii) de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública, s’acorda 
prolongar un permís administratiu retribuït proporcionalment a la Sra. GFMA, 
adscrita al Departament de Social, des de l’1 d’octubre del 2022 i fins al 30 de 
setembre del 2023, d’acord amb el que preveu l’article 55 B) 1 a), amb una 
reducció de la jornada laboral diària d’1.15h a setmanes alternes. 
 
6. Nomenament d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 104.d, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública, 
s’acorda el nomenament, amb caràcter temporal, de la Sra. MSA com a 
treballadora pública interina, en la plaça d’administrativa/recepcionista de l’Àrea 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure, de l’1 de setembre del 
2022 al 31 de desembre del 2023, i amb un salari en base al 80%, del grup 
funcional C, nivell 4 (80301/34202/130000). 
 
7. Desestimació de la prolongació d’excedència de la persona interessada 
 
Vista la demanda presentada per part del Sr. GHJ, sol·licitant prolongar la seva 
excedència, sense reserva de plaça, per un període de 12 mesos, i vist l’acord 
de la Junta de Govern del 14 d’abril del 2021 relatiu a l’atorgament d’una 
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excedència, sense reserva de plaça, al Sr. GHJ, per un període de 16 mesos, a 
comptar del 3 de maig del 2021 fins al 31 d’agost del 2022, s’acorda desestimar 
la referida demanda, per incompliment del que preveu l’article 48.2 a) de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella. 
 
8. Prolongació de la relació laboral d’una treballadora pública interina 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda la prolongació del 
nomenament de la Sra. HJP com a treballadora pública interina, en la plaça 
d’informadora turística, de l’1 d’octubre del 2022 al 31 de desembre del 2023, 
amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional C, nivell 
5, i una jornada laboral setmanal segons planificació (90101/43200/130000). 
 
9. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Juliol 2022 
CFE     16:48h 
SMJ     08:24h 
(50401/13300/110500). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 11.00 h. 
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