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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 9 de gener del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 9 de gener del 2019, 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. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la modificació de dades al Registre Comunal d’Associacions de la 
Junta Directiva de l’Associació GAM 21, espai de reflexió educativa. 
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B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda l’atorgament d’una subvenció directa a la Confraria d’Escudellaires 
d’Andorra la Vella per un import de 36.060€ (60101/33500/482010), per a la 
realització del projecte 50è Aniversari de l’Escudella de Sant Antoni, i la 
signatura del conveni de col·laboració corresponent. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Tenint en compte que hi ha abonats aquàtics anuals als Serradells, als quals 
se’ls factura anualment segons la seva data de matriculació, i atenent al fet que 
dits abonaments han quedat suspesos fins a la reobertura de la piscina 
olímpica, s’acorda retornar-los la part proporcional de les mensualitats 
avançades corresponents als mesos de gener 2019 al desembre 2019, per un 
import de 2.687,77€. 
 
2. Atenent als motius de força major derivats de l’incendi ocorregut al Centre 
Esportiu Serradells el dia 22 de novembre del 2018, s’acorda la suspensió dels 
contractes següents: 
 

- Contracte de concessió signat el 28 de maig del 2018, amb la societat 
CORRADO RESTAURACIÓ ITALIANA, SLU, amb efectes des del 22 de 
novembre del 2018, i fins a la reobertura del centre. 

- Contracte de prestació de serveis de neteja, signat el 30 d’abril del 2015, 
únicament en relació amb el Centre Esportiu dels Serradells, amb la 
societat PRONET, SLU, amb efectes des del 22 de novembre del 2018, i 
fins a la reobertura del centre. 

 
3. Atenent als motius de força major derivats de l’incendi ocorregut al Centre 
Esportiu Serradells el dia 22 de novembre del 2018, s’acorda tramitar 
l’expedient de resolució del contracte de concessió signat el 28 d’abril del 2014, 
amb la societat GUTIERREZ & GINESTA, SL, suspès des del 22 de novembre 
del 2018 i que finalitzava el dia 30 d’abril del 2019. 
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4. S’acorda la contractació directa urgent de la societat PEGI ENGINEERING, 
SL per a la realització dels treballs d’auditoria de l’estat de les instal·lacions del 
Centre Esportiu dels Serradells, per un import de 12.525€ 
(80301/34202/229000). 
 
 
S’informa: 
 
Del calendari d’actuacions previstes per a la reobertura parcial del Centre 
Esportiu dels Serradells. 
 
 
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 les modificacions 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 de notificació de pagament, en 
període voluntari, de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic i de l’impost 
de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, en relació amb la 
classificació d’activitats econòmiques 65.2 Activitat de les entitats bancàries.  
 
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte de notificació de pagament, en 
període voluntari, dels preus públics relatius a l’aparcament o reserves 
d’estacionament a la via pública i guals. 
 
5. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte de notificació de pagament, en 
període voluntari, dels preus públics relatius a terrasses a la via pública. 
 
6. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte de notificació de pagament, en 
període voluntari, de l’impost de Foc i Lloc. 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra ingressos a la partida 
80301/34202/229000 (C.E. Serradells/Imprevistos o insuficiències) per un 
import de 12.525€, el qual es finança amb l’ingrés del mateix import a imputar a 
la partida 80301/34202/399000 (C.E.Serradells/Ingressos extraordinaris). 
 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la modificació de l’annex 2 del contracte d’adjudicació del 
manteniment i la reparació de diferents vehicles del Comú d’Andorra la Vella 
signat amb la societat NOGREDA SERVEIS, SA, el 10 de febrer del 2017, 
d’acord amb l’establert al pacte 3.3, ja que s’hi ha afegit 6 vehicles. 
 
 
Quart. 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 5096103, a nom de l’Associació 
de Promoció Urbanística de la PP-SUR-03 Borda la Margineda, relativa a la 
demanda de modificació del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació PP-
SUR-03 BORDA DE LA MARGINEDA. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda formalitzar el contracte de lloguer amb el Sr. Francesc BABOT PLA 
relatiu a la franja de terreny que comunica el carrer d’Emprivat amb el camí 
d’Emprivat, d’una superfície de 262 m2, inclòs en la UA PP-NC-12 “Prat 
d’Emprivat”, per tal d’habilitar un accés per a vehicles de residents de la zona, 
per un import mensual de 917€, IGI inclòs, (50101/15500/200000), a comptar 
de l’1 de gener del 2019 i per una durada de tres anys, prorrogable anualment. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar els treballs d’enderroc i adequació del terreny de l’antic forn crematori 
d’Encorcers, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.30 h. 


