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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
6 de març del 2019
A la Casa Comuna, a les 10.30 h, del 6 de març 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. 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

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’acorda declarar desert el concurs nacional per a la concessió d’un espai per
a la instal·lació d’un caixer automàtic a l’edifici administratiu comunal.

S’informa:
De la carta tramesa per l’Associació de comerciants de Riberaygua i
Travesseres, mitjançant la qual denuncien una situació de brutícia en l’espai
públic a causa de les miccions de les mascotes i sol·liciten la creació d’una taxa
vinculada amb la tinença d’animals de companyia.

Segon.
CONSELLERIA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

JOVENTUT,

CULTURA,

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acords:
1. S’acorda la demanda de l’entitat Associació d’Agències de Viatges
d’Andorra, cedint una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes, havent de procedir
a la formalització del contracte de cessió de bústia i de prestació de serveis
complementaris. Així mateix, en el termini d'un mes, l’entitat haurà de procedir
a efectuar el canvi de seu social al Centre Cultural la Llacuna i haurà d'aportar
la justificació del Registre d'Associacions de Govern que així ho acrediti.
2. S’acorda la demanda d’Acció Feminista d’Andorra autoritzant-los a fer una
concentració pacífica, a la plaça Lídia ARMENGOL, el proper 8 de març, a les
15.00 h, per commemorar el Dia de la Dona Treballadora.

Tercer.
CONSELLERIA
ADMINISTRACIÓ

DE

FINANCES,

COMPTABILITAT

I

DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Acords:
1. S’acorda resoldre les altes 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 resoldre una baixa de terrassa que s’adjunta a aquesta acta.

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 5088143, a nom de la societat
CINTET PETIT, SLU, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres
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de construcció de l’edifici d’habitatges situat al carrer de la Llacuna, número 10
bis, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099603, a nom de la societat
CYNA, SA, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de
construcció de l’edifici d’habitatges situat a l’avinguda Meritxell, número 71,
d’Andorra la Vella.
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
4. Vistes les actes del jurat i de la mesa de contractació, relatives al concurs
d’idees per a la creació d’un portal d’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella, a
la Rotonda de la Margineda - avinguda d’Enclar, s’acorda atorgar els premis
següents:
-

Primer premi de 3.000€ pel projecte “EnclArc” del Sr. Josep ADSERÀ
GRIFÉ
Segon premi de 2.000€ pel projecte “MarcAND la Mirada” del Sr. Miquel
MERCÉ RODRÍGUEZ
Tercer premi de 1.000€ pel projecte “ENTREM-HI!!!” del Sr. Pere
CERVÓS CARDONA.

Alhora, s’acorda l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció de les obres
derivades del projecte “EnclArc” al Sr. Josep ADSERÀ GRIFÉ per un import
d’11.756,25€, IGI inclòs, per a la redacció del projecte, i un 2,5%, IGI no inclòs,
del cost real de les obres per a la direcció d’obra, estimat en 3.750€, i un
termini d’execució de la redacció del projecte de 8 setmanes.

Setè.

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Acord:
Vista la renúncia presentada pel Sr. Alain CABANES GALIAN com a director
d’Esports, en haver estat proclamat elegit per al càrrec de conseller del Comú
d’Andorra la Vella, s’acorda la finalització de l’adscripció en comissió de serveis
del Sr. Alain CABANES GALIAN, en la plaça de cap d’Àrea de projectes
especials, adscrita al Departament d’Esports, a comptar del 10 de març del
2019.

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 13.00 h.
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