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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 14 d’agost del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 14 d’agost 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, cònsol menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major, i 
de l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
 
B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa RETECO 
per a la compra de contenidors, relacionats amb la presentació del projecte 
Memòries de la construcció de l’av. Meritxell a la Fira d’Andorra la Vella, per un 
import d’11.960€, IGI inclòs (10102/92000/608920). 
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Segon. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes, de modificacions de 
comerç i d’altres sol·licituds de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altres de propietat que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’alta d’una terrassa que s’adjunta a aquesta 
acta. 
 
4. S’acorda resoldre la sol·licitud de fraccionament de diverses sancions de 
circulació que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
1. De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTA DANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 
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Núm. 
Registre  

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5101514 
CALDAS 
FERNANDEZ, SILENE 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
137,10€) 

Favorable 

5101736 
ESPOT HEREDIA, 
NATALIA 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
136,66€) 

Favorable 

5102440 
GOMEZ MONSO, 
CARLES 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
296,21€) 

Favorable 

 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre desfavorablement la sol·licitud núm. 5103302, del 26 de juliol 
del 2019, de NA GRUP LOGÍSTIC, SL, relativa al rebut de l’aigua del primer 
trimestre del 2019, derivat d’una fuita que es va detectar a una nau situada al 
carrer la Closa, núm. 15 de Santa Coloma, vist que no compleix l’Ordinació del 
13-9-2018 de modificació de l’Ordinació relativa a la normativa sobre les 
condicions de distribució i subministrament d’aigua destinada al consum humà 
de la parròquia d’Andorra la Vella, en el punt següent de l’article 44. 
Reclamació sobre les factures presentades: “Qualsevol reclamació relativa a la 
facturació d’aigua ha de ser formulada al Comú dins del termini màxim de tres 
mesos, comptats des de la data de l’emissió del rebut. Més enllà dels tres 
mesos no serà presa en compte.” 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5102225, a nom de la societat INVERSIONS 
GALWAY, SLU, relativa a la demanda d’agregació de 3 parcel·les de terreny 
situades al carrer Closes de Guillemó, números 21-23, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CONSTRUCCIONS MODERNES, SA per a la construcció d’un bany públic a 
l’aparcament comunal “La Serradora”, per un import de 27.382,03€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100). 
 
4. S’acorda donar la conformitat tècnica al projecte de pla parcial de la unitat 
d’actuació en sòl urbà no consolidat PP-NC-13 “El Fener” i sotmetre’l a 
exposició pública durant un termini de 20 dies. 
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Vist que el 30 de setembre del 2019 finalitza el contracte d’arrendament amb la 
societat PROK, SLU relatiu a una parcel·la de terreny anomenada “Boberes”, 
destinada a aparcament públic, s’acorda formalitzar un nou contracte 
d’arrendament, del mateix terreny i mateix destí, a comptar del proper 1 
d’octubre del 2019, per una durada de 5 anys, prorrogable tàcitament per 
períodes de 2 anys, per un import mensual de 4.855,69€, IGI no inclòs 
(50503/1330200/200000). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’espectacle “Fiers à cheval”, a CARMEN 
ESCARDÓ CARULLA en el marc del Poblet de Nadal 2019, per un import de 
10.200€ (60101/33805/226681). 
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2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres 
d’adequació del Teatre Comunal d’Andorra la Vella, fase 2, l’aprovació del plec 
de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
3. S’acorda declarar desert el concurs nacional per adjudicar el 
subministrament, en règim de lloguer, el muntatge i el desmuntatge, així com 
l’explotació d’un parc de Nadal, en el si del Poblet de Nadal 2019. 
 
4. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar, per lots o 
conjuntament, el subministrament en règim de lloguer, el muntatge, el 
manteniment i el desmuntatge d’una pista de patinatge i d’un tobogan, de gel 
sintètic o refrigerat, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’un vehicle tipus furgoneta 
a l’empresa BECIER VEHICLES, SA per al Servei de Pintura, per un import de 
12.100€, IGI inclòs (50301/16300/604000). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Circulació que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar per lots, els 
treballs de senyalització horitzontal, el subministrament i la instal·lació de la 
senyalització vertical i altres elements de seguretat i protecció, a la parròquia 
d’Andorra la Vella, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
3. S’acorda el retorn de l’import de 706,72€, corresponent al pagament de la 
reserva especial núm. R000036 de l’hotel HOTELERIA UNIDA EDEN ROC, 
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SA, que des de l’1 de juliol i amb motiu de la reorganització del trànsit al carrer 
Josep Rossell i Calva, va passar de 10 a 5 metres lineals. 
 
4. S’acorda la demanda de la Policia d’Andorra, procedint a l’anul·lació de dues 
sancions de circulació interposades quan es trobaven efectuant serveis de 
paisà amb vehicles no retolats. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.00 h. 


