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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 31 d’agost del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 31 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. 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. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vist el recurs d’alçada presentat per la societat SIRE, SA, davant de la 
Comissió Tècnica Tributària, en relació amb la liquidació de la taxa aplicada en 
concepte de verificació i revisió d’una llicència urbanística de consolidació 
d’edificació, s’acorda trametre al Govern l’informe corresponent. 
 
2. Vist que, arran dels complements d’informació sol·licitats per la Comissió 
Tècnica d’Urbanisme en el marc dels tràmits que estableix l’article 99 de la 
LGOTU, d’aprovació prèvia de la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme 
parroquial d’Andorra la Vella (en endavant POUPAV) per part del Govern, es 
constata la manca de la llicència d’enderroc de l’edifici conegut per Borda 
Biscariet, s’acorda incoar un expedient sancionador als propietaris del solar i de 
l’edificació així com als agents que puguin resultar responsables de l’enderroc, 
per la presumpta comissió d’una infracció urbanística molt greu que pot ser 
sancionada conforme al que estableix l’article 158 de la LGOTU, tot sense 
perjudici de les mesures a adoptar per a la restauració de la legalitat 
urbanística que es puguin exigir, previstes als articles 151 i 152 de la mateixa 
norma.  
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D’acord amb l’article 123 quater, del Codi de l’Administració, s’acorda nomenar 
la cap d’Àrea d’Urbanisme i Projectes com a instructora de l’expedient. 
 
Atès que, pels motius exposats anteriorment, el dia 12 d’agost del 2022, el 
Comú va desistir de la demanda d’aprovació prèvia de la modificació del 
POUPAV, sol·licitada al Govern mitjançant escrit del 30 de maig del 2022, 
s’acorda retrotreure totes les actuacions realitzades en el marc de la proposta 
de modificació del POUPAV, concretament de la fitxa GDA-191 de l’Annex 1 
del Catàleg Comunal, a la data anterior a la d’adopció de l’acord provisional de 
modificació per part del Comú d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda formalitzar el contracte entre el Comú d’Andorra la Vella i el Futbol 
Club Andorra SAOE relatiu a la cessió de diverses instal·lacions comunals. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 23 d’agost, 
s’acorden les propostes següents: 
 
 Prestacions econòmiques socials (PES) 
 

- Expedient 51*2022: una PES per cobrir el cost del deute en concepte de 
Serveis del 2021 i el Foc i Lloc de l’any 2022, per a ella i el seu fill.  

 
- Expedient 53*2022: una PES en concepte de Serveis, corresponent a 

l’any 2022 i del Foc i Lloc i Serveis amb caràcter definitiu, segons la 
resolució de la CONAVA.  

 
- Expedient 22*2021: una PES per cobrir el cost de l’Escola Bressol de 

Santa Coloma, durant els mesos de juliol i d’agost del 2022. El Ministeri 
d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 50% del cost. 

 
- Expedient 28*2019: una PES per cobrir el deute de Foc i lloc i Serveis 

corresponent als anys 2020 i 2021, segons la CONAVA. 
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- Expedient 28*2019: una PES en concepte de Foc i Lloc i Serveis del 
2022 i fins a l’any 2031, segons resolució de la CONAVA.  

 
- Expedient 61*2022: una PES en concepte de Serveis de l’any 2022, 

segons resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 57*2013: una PES per cobrir el deute de la Ludoteca de Santa 
Coloma, corresponent a l’any 2020, i el deute de Foc i Lloc corresponent 
als anys 2020 i 2021. 

 
- Expedient 44*2021: una PES per cobrir el cost de l’Escola Bressol 

Conxita Mora Jordana durant el mes de juliol de l’any 2022.  
 

- Expedient 22*2019: una PES per cobrir el deute en concepte de Foc i 
lloc i Serveis del 2021, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 26*2016: una PES per cobrir el deute en concepte de Foc i 

Lloc i Serveis dels anys 2020 i 2021 i del Foc i Lloc del 2022.  
 

- Expedient 39*2021: una PES cobrir el 50% del cost corresponent al 4t 
torn de les Escoles Esportives i al 1r, 2n i 3r torn del Campus de Futbol, 
durant les vacances d’estiu 2022, per a una menor. 

 
- Expedient 38*2011: una PES cobrir el 50% del cost corresponent al 1r, 

2n, 3r, 4t, 5è, 6è i 7è torn de les Escoles Esportives i pel 1r, 2n i 3r torn 
del Campus de Rítmica, durant les vacances d’estiu 2022, per a una 
menor. 

 
- Expedient 12*2019: una PES per cobrir el 50% del cost corresponent al 

1r, 2n, 3r, 4t i 5è torn de les Escoles Esportives i pel 1r, 2n i 3r torn del 
Campus de Futbol, durant les vacances d’estiu 2022, per a dos menors.  

 
- Expedient 38*2018: una PES per cobrir el 40% del cost corresponent al 

1r, 2n, 3r i 4t torn de les Escoltes Esportives, durant les vacances d’estiu 
2022, per a un menor. 

 
- Expedient 32*2017: una PES per cobrir el 100% del cost del 2n i 3r torn 

al Campus de Rítmica i el 2n torn de les Escoles Esportives, durant les 
vacances d’estiu 2022, per a dos menors. 

 
- Expedient 08*2016: una PES per cobrir el 100% del cost del 1r, 2n, 6è i 

7è torn a les activitats de les Escoles Esportives, 1r torn al Campus de 
Vòlei i del 1r, 2n i 3r torn del Campus de Futbol, durant les vacances 
d’estiu 2022, per a un menor.  
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- Expedient 24*2021: una PES per cobrir el cost de tots els torns a les 
activitats de les Escoles Esportives i del 1r, 2n i 3r torn al Campus de 
Futbol, durant les vacances d’estiu 2022, per a un menor. El cost del 
menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del 
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  
 

- Expedient 23*2022: una PES per cobrir el cost del 1r, 4t, 5è i 6è torn de 
les activitats de les Escoles Esportives i del Casal d’Infants El Llamp, 
durant les vacances d’estiu del 2022, per a dos menors. El cost del 
menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del 
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.  

 
- Expedient 59*2022: una PES per cobrir el cost de del 1r, 5è, 6è i 7è torn 

de les activitats de les Escoles Esportives i del 1r, 2n i 3r torn del 
Campus de Natació-Atletisme-Vòlei, durant les vacances d’estiu 2022, 
per a un menor. El cost del menjador l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat 

 
- Expedient 20*2022: una PES per cobrir el cost del 2n torn del Campus 

de Vòlei platja i del 1r i 2n torn del Campus de Hoquei, durant les 
vacances d’estiu del 2022, per a un menor. El cost del menjador 
l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 21*2022: una PES per cobrir el cost del 3r i 4t torn de les 

activitats de les Escoles Esportives, del 1r i 2n torn del Campus de 
Natació-Atletisme-Vòlei i 5è i 6è torn al Casal d’Infants El Llamp durant 
les vacances d’estiu 2022, per a dos menors. El cost del menjador 
l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers 
Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 25*2021: una PES per cobrir el cost de 10 torns del Casal 

d’Infants El Llamp, durant les vacances d’estiu 2022, per a un menor. El 
cost del menjador i de la guarda l’assumirà l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. 

 
- Expedient 28*2021: una PES per cobrir el cost del 1r, 2n, 3r i 4t torn de 

les activitats de les Escoles Esportives, durant les vacances d’estiu 
2022, per a dos menors. El cost del menjador i de la guarda l’assumirà 
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, 
Joventut i Igualtat. 
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- Expedient 40*2018: una PES per cobrir el 100% del cost del 5è, 6è i 7è 
torn, el 2n torn del Campus de Patinatge i pel 1r i 3r torn del Campus de 
Rítmica, durat les vacances d’estiu 2022, per a una menor. 

 
- Expedient 13*2015: una PES per cobrir el 100% del cost de 7 torns del 

Campus de Vòlei Platja, durant les vacances d’estiu 2022, per a dos 
menors.  

 
- Expedient 45*2022: una PES per cobrir el 100% del cost del 1r, 2n, 3r i 

4t torn de les activitats de les Escoles Esportives i 2n i 3r torn del 
Campus de Kung Fu, durant les vacances d’estiu 2022, per a un menor. 

 
- Expedient 07*2020: una PES per cobrir el 100% del cost dels 3 torns al 

Campus de Vòlei i del 7è torn a les Escoles Esportives, durant l’estiu 
2022, per a dos menors.  

 
2. Vista la demanda presentada per part del Centre d’Escacs d’Andorra, 
s’acorda cedir-los un espai al Casal Calones per poder realitzar l’activitat 
extraescolar d’escacs per als infants de la parròquia, els dilluns i dimarts 
(excepte festius) de les 17.30 h a les 19.30 h, durant el curs escolar 2022-2023, 
a comptar del 12 de setembre del 2022 i fins al 26 de juny del 2023. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Associació Andorra Solidària, 
s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’adreça del Centre Cultural La Llacuna com a 
seu social, així com la cessió d’una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes del 
Centre Cultural La Llacuna, havent de procedir a presentar al Servei de 
Participació Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions del 
Govern en un termini màxim de 3 mesos. 
 
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir una taula de so i els seus 
complements tècnics per a l’Auditori del Centre de Congressos a l’empresa 
SETI, per un import de 17.491,13€, IGI no inclòs (90301/43202/608000). 
 
 
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 5128838, a nom de la societat Emporium 
Gestió i Comercialització, SL, relativa a la demanda de canvi del règim de 
tinença de lloguer a venda de l’edifici d’habitatges situat al carrer de la Grau, 
número 6. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda reobrir els punts de foc del berenador de la Comella, atès que, segons 
Protecció Civil i Gestió d’Emergències, el perill d’incendi està al nivell 0 en tot el 
territori. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord:  
 
Vista la demanda presentada per part de l’Associació de Comerciants 
Riberaygua i Travesseres, s’acorda atorgar-los una subvenció per a l’execució 
d’accions de gestió de l’espai comercial, la promoció i difusió de l’oferta 
comercial i l’execució d’accions de dinamització comercial, per un import de 
14.833€ (90102/43300/482900). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda publicar al BOPA l’Avís relatiu a la convocatòria per presentar les 
sol·licituds per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i promoció 
d’activitats i serveis esportius que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la 
Vella la temporada esportiva 2022-2023, amb una dotació pressupostària de la 
convocatòria de 435.375€, dels quals 165000€ (80101/34100/482100) a càrrec 
del pressupost comunal 2022, i 270.375€ (80101/34100/482100) a càrrec del 
pressupost comunal 2023, així com les bases reguladores corresponents. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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SERVEI DE TRÀMITS  
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes i una altra sol·licitud de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar 
- Una baixa de publicitat exterior. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda una sol·licitud de fraccionament que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifica el període voluntari 
per al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic.  
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament definitiu d’un funcionari i la publicació al BOPA de 
l’Edicte corresponent  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
S’acorda el nomenament definitiu del Sr. Salomon Benchluch Bemergui com a 
funcionari, en la plaça de bidell de l’Àrea de Cultura, adscrit al Departament de 
Cultura, amb efectes el 20 d’agost del 2022, ja que ha superat el període de 
prova per concurs de mobilitat interna, i la publicació al BOPA de l’Edicte 
corresponent. 
 
2. Promoció interna mitjançant concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
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ÀREA DEL CENTRE INTERACTIU DE LA BICICLETA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda el nomenament, 
mitjançant concurs de mobilitat interna, de les persones següents: 
 

- Sr. PRX com a funcionari, en la plaça de guia per a l’Àrea del Centre 
Interactiu de la Bicicleta, en període de prova de sis mesos, amb una 
classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, 
nivell 6. 

 
- Sr. LGA com a funcionari, en la plaça de guia per a l’Àrea del Centre 

Interactiu de la Bicicleta, en període de prova de sis mesos, amb una 
classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial del grup C, 
nivell 6 (90101/33301/11000).  

 
3. Nomenament de personal interí, renúncia i modificació de període de 
nomenament 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP DE L’ESCOLA D’ART 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 
104.c 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, com a 
treballadors públics interins, de les persones següents: 
 

- Sra. SCL, en la plaça de professora de joieria de l’Escola d’Art, de l’1 de 
setembre del 2022 al 29 de juny del 2023, amb un salari en base a 
22,70€/h treballada i una jornada laboral de 10h/setmanals. 
 

- Sra. CGJ, en la plaça de professora dels curs jove de l’Escola d’Art, del 5 
de setembre del 2022 al 28 de juny del 2023, amb un salari en base a 
22,70€/h treballada i una jornada laboral de 3h/setmanals. 
 

- Sra. CSA, en la plaça de model de l’Escola d’Art, del 4 d’octubre del 
2022 al 27 de juny del 2023, amb un salari en base a 22,70€/h treballada 
i les jornades laborals següents: 

 
o Model de dibuix, del 4 d’octubre del 2022 al 27 de juny del 2023, a 

raó de 2h/setmanals. 
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o Model de modelat en fang, els dies 8,15 i 22 de maig i 5 i 12 de 
juny del 2023, a raó de 2h/setmanals. 

o Model de fotografia, els dies 19 d’abril, 3 i 17 de maig, a raó de 
2h/setmanals i els dies 7 i 21 de juny, a raó de 3h/setmanals. 
 

b) Vista la renúncia presentada per la Sra. SMY, s’acorda el nomenament, amb 
caràcter temporal, del Sr. GAJ com a treballador públic interí, en la plaça de 
professor de pintura i dibuix i gestor de la xarxa social Instagram de l’Escola 
d’Art, del 5 de setembre del 2022 al 29 de juny del 2023, amb un salari en base 
a 22,70€/h treballada i una jornada laboral de 12h/setmanals. 
 
c) Vista la impossibilitat manifestada per la treballadora, s’acorda la modificació 
del nomenament, amb caràcter temporal, de la Sra. BGA com a treballadora 
pública interina, en la plaça de professora d’història de l’art de l’Escola d’Art, 
passant a ser el seu nomenament de l’1 de febrer al 29 de març del 2023 i del 3 
de maig al 21 de juny del 2023, amb un salari en base a 22,70€/h treballada i 
una jornada laboral de 2,5h/setmanals (60301/33402/130000). 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) 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 el nomenament, amb caràcter temporal, del Sr. LJE 
com a treballador públic interí, en la plaça de monitor d’espais de lleure, del 12 
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 treballada (70501/32401/130000).  
 
b) 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 el nomenament, amb caràcter temporal, de la Sra. 
BHJ com a treballadora pública interina, en la plaça de monitora d’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 treballada 
(70503/32402/130000).  
 
c) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa l’article 104.a, 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 
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temporal, de la Sra. PALM com a treballadora pública interina, en la plaça de 
tècnica especialista de les escoles bressol, a comptar del 9 de setembre del 
2022 i mentre es desenvolupa el procediment de provisió, amb un salari en 
base al 80%, del grup funcional C, nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h 
(70203/32102/130000). 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
  
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 17.7, 17.8 i 104.d 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. DHTC com a treballadora pública interina, en la plaça de tècnica de 
joventut, des del 12 de setembre del 2022 i fins al 31 de desembre del 2023, i 
amb un salari en base al 80%, del grup funcional B, nivell 7 
(70401/23105/130000).  
 
4. Curs de formació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el Pla de 
Formació aprovat per la Junta de Govern de l’1 de desembre del 2021, 
s’acorda autoritzar l’assistència del personal assignat del Servei de l’Institut de 
Música a la formació “La improvisació lliure com a eina per a la classe de 
música” impartida pel Sr. Santiago Figueres Vigara, de manera presencial, el 
pròxim dia 7 de setembre, amb una durada de 4 hores, i per un import de 
450€/grup (30101/92002/163000). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.10 h. 
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