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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 31 d’octubre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 31 d’octubre del 2018, es reuneix la Junta 
de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol 
menor. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
els membres següents: 
 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol major, de 
l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major, i de l’Hble. Sra. Ester 
VILARRUBLA ESCALES. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda prorrogar la data de termini de la presentació de les ofertes del 
concurs nacional d’idees per a la remodelació urbanística del carrer Doctor 
Vilanova, la creació d’un espai públic a la parcel·la de cessió del Comú a Prada 
Casadet, l’embelliment de la plaça del Poble i la connexió amb el Centre 
Històric i el Centre Ciutat, fins al 21 de gener del 2019. 
 
2. Vista la comunicació de l’òrgan instructor, s’acorda l’aixecament de la 
suspensió cautelar de funcions del Sr. GMJ, en relació amb l’expedient 
disciplinari amb referència EXP-D 004/2018-MG (AgC). 
 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
aquesta acta. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa del Sr. Xavier CASALS SIRÉS per a la 
realització del concepte, disseny, producció, execució i muntatge de l’obra 
escenogràfica de la carrossa dels Menairons, en el marc de la Cavalcada de 
Reis 2019, per un import de 9.000€, sense IGI (60101/608100). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
EVENT’S PIRINEU 2016, SLU per al lloguer de 30 casetes de fusta pel Poblet 
de Nadal 2018, per un import de 22.500€, sense IGI (60101/226681). 
 
3. S’acorda la contractació directa del Sr. Antoni MOLNÉ SAUQUET per a la 
redacció del projecte i la direcció d’obres per als treballs d’adequació del Teatre 
Comunal, per un import de 21.309,32€, sense IGI (60102/612000). 
 
4. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres 
d'adequació del Teatre Comunal, l’aprovació del plec de bases i la publicació al 
BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les altes, les baixes i una modificació de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 

 
3. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament de carburant de locomoció per als vehicles del Comú 
d’Andorra la Vella, per a l’any 2019, l’aprovació del plec de bases i la publicació 
al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament de carburant de calefacció per als serveis dels Comuns 
d’Escaldes–Engordany i d’Andorra la Vella, per a l’any 2019, l’aprovació del 
plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda a contractació d’un treballador d’AGENTAS, durant 15 hores/setmana, 
de l’1 de novembre al 31 de desembre del 2018, i la cobertura de les vacances 
per a un segon treballador, per dur a terme les tasques de suport de neteja i 
manteniment al Servei de Medi Ambient (neteja parcs infantils i altres espais 
verds situats a Santa Coloma i la Margineda), per un import de 826,69€, sense 
IGI (50103/227000), tenint en compte el caràcter social d’aquesta contractació. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
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Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5096604 Sra. Thaïs 
VINYES DABAD 

Sol·licitud de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable a l’antiga nau de 
Fruites Garcia situada al 
carrer. Dr. Vilanova, 
d’Andorra la Vella 

Favorable 

 
 
Cinquè. 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 5096609, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda de canvi de titularitat 
de la parcel·la de terreny situada al carrer Bisbe Príncep Iglesias, número 3-5 i 
carrer Doctor Molines, número 15-17, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5096610, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda de canvi de titularitat 
de la parcel·la de terreny situada a l’avinguda Meritxell, número 29 i carrer 
Doctor Molines, número 25, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 9.45 h. 


