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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 10 de juliol del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 h, del 10 de juliol del 2018, 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: 
 
Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller 
major, de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor, i de l’Hble. Sr. 
David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de la cap d’Àrea del Centre d’acolliment d’infants i joves 
La Gavernera, cedint una sala de l’Escola d’Art per desenvolupar els tallers 
d’arteràpia amb els seus usuaris, així com el mur de l’entrada 1 de l’Edifici 
JOVIAL per plasmar el treball final. 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CONSTRUCCIONS ENDARI per als treballs de millora i condicionament del 
nou accés al pavelló de hoquei de l’Estadi des de l’avinguda de Salou, per un 
import de 17.995€, sense IGI (80201/612000). 
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2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CONSTRUCCIONS FLORA per a les obres de construcció d’un nou vestidor i 
dutxes a la zona del magatzem del pavelló cobert de l’Estadi Comunal i 
arranjament dels WC del mateix pavelló, per un import de 26.482,95€, sense 
IGI (80201/612000). 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les altes, les baixes i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093203, a nom de la societat 
NAFIL, SLU, relativa a la demanda de reforma i ampliació de la planta 6a, a 
l’avinguda Doctor Mitjavila, número 5, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093274, a nom de la societat 
BKA HAMBOR, SL, relativa a la demanda de reforma d’un local comercial a 
l’avinguda Meritxell, número 48, plantes -2, -1, baixa i 1a, d’Andorra la Vella, 
per ubicar un local de restauració.  
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3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093406, a nom de la societat 
ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, SA, relativa a la demanda d’alineacions 
que afecten a la parcel·la situada a La Baixada del Molí, número 28 i l’avinguda 
Príncep Benlloch, número 69, d’Andorra la Vella.  
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093918, a nom del Sr. Josep 
GUITART RIBÓ, relativa a la demanda de 1a. ocupació de les obres reforma i 
unió de 2 habitatges al carrer Prat de la Creu, número 101, 5è i 6è. 3a, 
d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094072, a nom de la Sra. Rosa 
PASCUET PORTA, relativa a la demanda de 1a. ocupació de les obres de 
reforma i canvi d’ús a habitatge al carrer Doctor Mijavila, número 9, escala A, 
2n, 3a, d’Andorra la Vella.  
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. Es desestima la demanda de l’Associació de Comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella relativa a la celebració d’un concert al “The Harlem Bar”, el 
dia proper dia 4 d’agost, de les 20 a les 22 h, amb motiu del Dia Internacional 
del Blues, ja que tot i que es considera una iniciativa positiva, coincideix amb 
els actes de la Festa Major d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, col·laborant en la prestació de 
diferents suports publicitaris, del 31 de juliol al 15 de setembre, amb motiu de la 
Vuelta 2018, que tindrà lloc els propers dies 14 i 15 de setembre.  
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Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.00 h. 


