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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 4 de març del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 4 de març del 2020, 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: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i el Govern d’Andorra per a la participació a l’organització del concert a 
càrrec del pianista Sr. Lang Lang, amb una aportació econòmica per part del 
Govern de 15.000€, IGI inclòs.  
 
 
Segon. CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I  DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a aquesta acta: 
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- Les sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç. 
- Les sol·licituds d’altes de propietat. 

 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions 
de circulació. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’inscripció d’ofici d’una unitat immobiliària que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar a la societat T-Innova Ingeniería Aplicada, SA, pel 
procediment de contractació directa, els serveis de suport i manteniment del 
programa Deporwin de gestió del Centre Esportiu dels Serradells i el sistema 
de control d’accés al mateix, per un import de 10.512,96€ 
(40201/92001/227500). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acord: 
 
1. La contractació d’un treballador públic interí  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda la contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, de la Sra. 
PBC, com a treballadora pública interina, en la plaça de monitora per les 
activitats dirigides de fitness del Centre Esportiu dels Serradells, a comptar del 
9 de març del 2020 i fins al 3 de juliol del 2020, amb un salari en base a 
18,86€/h, i a raó de 2h/setmanals. (80101/34000/110000)  
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Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC I  
COMERCIAL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda celebrar la Fira d’Andorra la Vella durant els dies 23, 24 i 25 
d’octubre del 2020 i establir l’obertura del període d’inscripcions pels expositors 
des del 6 d’abril fins al 31 de juliol del 2020. 
 
2. S’acorda renovar, per un any, el contracte amb la societat DE BOER 
ESTRUCTURAS ESPAÑA, SL relatiu al subministrament i la instal·lació, en 
règim de lloguer, d’un envelat, recobriment de sòl i estands modulars per a la 
Fira d’Andorra la Vella 2020, per un import de 275.627,68€ 
(90102/43101/226710). 
 
 
Quart. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
A) ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada pel Club atletisme Valls d’Andorra, s’acorda cedir 
a la referida entitat material divers per a la celebració del XXIX Cross 
Internacional de les Valls d’Andorra, que tindrà lloc el proper diumenge 22 de 
març, a la Borda Mateu de Santa Coloma. 
 
 
B) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un Conveni de col·laboració amb el Club Andorrà de Tir 
de Precisió per a promoure aquesta activitat, per un import de 7.250,00€, per a 
l’any 2020 (80101/34100/482100). 
 
2. S’acorda no renovar el contracte, signat el 27 de setembre del 2018, relatiu a 
les llicències de 4 unitats pneumàtiques Airpressure Bodyforming. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda que la Sra. Marta Jordana Puigdemasa, treballadora Social del 
Comú, assisteixi al simulacre previst el proper dijous dia 5 de març, a les pistes 
de Soldeu, organitzat per Protecció civil. 
 
2. Vista la demanda presentada per la Federació d’Escacs Valls d’Andorra, 
s’acorda cedir a la referida Federació la sala de l’antiga Casa Pairal i la sala 
Àgora, així com divers material, amb motiu de la celebració del Campionat 
Escolar d’Andorra per equips programat pel proper dia 28 de març del corrent. 
 
3. Vista la demanda presentada per la Creu Roja Andorrana, s’acorda cedir a la 
referida entitat la sala Àgora així com divers material, amb motiu de la Marató 
de donants de sang, programada pels dies 14 i 15 de maig vinent. 
 
 
B) PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Acord: 
 
S’acorda renovar els càrrecs dels representants d’Andorra la Vella a la Xarxa 
Francòfona de ciutats amigues de la Gent Gran (Réseau Francophone dels 
Villes Amies des Aînés) següents: 
 

- Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa, consellera delegada de Social, 
com a càrrec electe 

- Sra. Anna Sardà Sansa, cap de Projectes Gent Gran Activa, com a 
suplent. 

 
El preu de l’adhesió d’Andorra la Vella per a l’any 2020 és de 500€. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de 
recollida dels residus excedents dipositats en els punts de recollida selectiva de 
la parròquia d’Andorra la Vella, establint el contracte per una durada d’un (1) 
any, comptador des de la data de la seva signatura. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
2. S’acorda abonar la despesa corresponent als treballs de reparació de la 
claveguera situada a l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 18, edifici Neus Guitart, 
a la Sra. Neus Guitart Rossell, per un import de 7.817,86€, IGI inclòs 
(50301/16300/217030). 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍST ICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar l’espectacle “Cobertura” a l’empresa Total Memos SCP, 
per un import de 8.200€ (60102/33400/226830), en el marc de la Temporada 
de Teatre. 
 
2. Vista la demanda presentada per l’Editorial Andorra, s’acorda autoritzar el 
pagament a través de llibres de l’editorial, que s’utilitzaran per al fons 
bibliogràfic de l’Àrea de Cultura i per regals institucionals, equivalent a les 
factures de lloguer de sala i material al Centre Cultural La Llacuna. 
 
3. S’acorda autoritzar l’Associació FolkAND a realitzar una cercavila per l’av. 
Meritxell (Zona vianants) el proper 4 d’abril, de les 17 a les 20 h, amb motiu de 
la segona edició de l’Andorra Folk Festival i el pagament de les despeses del 
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transport des de Sant Julià a Andorra la Vella i retorn, dels esbarts estrangers 
que participaran al cercavila del dia 4 d’abril, estimat en 280€. 
 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la composició de la 
Junta Directiva de les entitats següents: 
 

Núm. 
Registre Núm. expedient Sol·licitant Acord 

5107723 24115/2020 
Associació Indi Resident a 
Andorra Favorable 

5107727 24117/2020 Club Heura Favorable 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda celebrar el cicle Ritmes, Capital Musical, així com el nou cicle Ritmes 
Menuts, durant el mes d’agost del 2020, a l’Espai de l’antiga caserna de 
Bombers i a la plaça de la Rotonda, en les dates següents: 
 

- Ritmes, Capital Musical: els dimarts 4, 11, 18 i 25 i dijous 6, 13, 20 i 
27 d’agost del 2020 a les 19.30 h. 

- Ritmes Menuts: els dilluns 10, 17 i 24 d’agost del 2020 a les 19.00 h. 
 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per la Unió Ràdio Pirineu, SA, s’acorda cedir a la 
referida entitat l'Auditori del Centre de Congressos, els equipaments tècnics i el 
personal necessari per celebrar el 17è aniversari de Ràdio SER Principat 
d’Andorra, amb un concert que tindrà lloc el proper 27 de març, a canvi de 
falques radiofòniques a les emissores del grup. 
 
 



AJdG núm. 20/08 
04/03/2020 

 

 7 

Vuitè.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANC ES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 23 projectors LED, pel canvi 
de la il·luminació de la plaça del Poble, a l’empresa Novetats elèctriques, SA-
NOVELEC per un import d’11.656,98€, IGI inclòs (50203/16500/607400). 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda l’ampliació de contracte, mitjançant contractació directa, de l’empresa 
LOCUB, SA corresponent als treballs complementaris del contracte referent al 
concurs nacional per al subministrament i la instal·lació d’una microturbina per 
a l’aprofitament hidroelèctric de la xarxa d’abastament d’aigua potable, per un 
import de 14.542,96€, IGI no inclòs (50202/16100/603000), i la publicació al 
BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir un milió de bosses pipican, 
100% biodegradables compostables de color verd igual a les que utilitzem a 
data d’avui, a l’empresa Rosa Distribució i Neteja, SL-RODISNET, per un 
import de 15.100€, IGI inclòs (40103/93100/221800). 
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Novè.   CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
reforma de la Casa Comuna. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5107813, a nom dels Srs. Judith de la Casa 
Ubach i Gerard de la Casa Ubach, relativa a la demanda d’enderroc de la borda 
situada al carrer de Tobira, núm. 10, d’Andorra la Vella. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda modificar la parada bus del carrer Maria Pla, núm. 8-10, passant a 
ús horari de 08.00 h a 09.00 h i de 16.45 h a 17.30 h i que esdevingui zona 
comercial fora d’aquest horari; així com la modificació de la zona de càrrega i 
descàrrega del carrer Maria Pla, núm. 12, passant a ús horari de 08.00 h a 
20.00 h i que esdevingui zona comercial fora d’aquest horari. 
 
2. S’acorda pintar un pas de vianants a la sortida de l’aparcament Fener 1 pel 
carrer Sant Salvador i pintar-ne un altre a l’entrada del carrer Sant Salvador per 
l’avinguda del Fener. 
 
3. S’acorda prohibir l’estacionament de motos a sota del pont Pla i traslladar la 
zona reservada a l’aparcament 15A situat al carrer Dr. Mitjavila, habilitant 
aquesta zona com a espai d’esbarjo. 
 
4. S’acorda reforçar amb senyalització vertical i horitzontal la zona d’accés al 
forn incinerador, per impedir l’estacionament dels vehicles que poden dificultar 
la circulació a la ctra. de la Comella i a la ctra. de Cal Rosselló, direcció al 
centre de Tractament de Residus, col·locant un senyal d’estacionament prohibit 
i pintant una línia groga per remarcar la indicació d’estacionament prohibit. 
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5. S’acorda adquirir diferents peces de vestimenta per als agents de circulació 
comunals a l’empresa Insigna Uniformes, SL, arran de l’adjudicació per part del 
Comú d’Escaldes-Engordany, en representació dels 7 Comuns, del concurs 
internacional relatiu al subministrament dels uniformes dels agents de circulació 
comunals, i en virtut del contracte vigent signat el 14 de setembre del 2017. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada pel director general de RTVA, SA, s’acorda 
autoritzar la referida Entitat a estacionar 11 o 12 vehicles a l’aparcament Centre 
Històric, mitjançant abonament en règim de 24 hores de 77,30€/mes, d’acord 
amb l’Ordinació de preus públics vigent.  
 
2. S’acorda formalitzar l’Addenda al Contracte d’arrendament signat el 27 
d’abril del 2011, entre la societat Molines Immobles, SLU i el Comú d’Andorra la 
Vella, relatiu a la parcel·la de terreny anomenada “l’Alsinar”, destinada a 
aparcament (anomenat “El Trillà”), en la qual s’estableix que es recuperen 5 
places d’estacionament que fins ara utilitzava l’arrendador i per tant, a partir de 
l’1 de gener del 2020, el preu de l’arrendament queda fixat en 11.523,94€/mes, 
IGI no inclòs (50503/1330205/200000) 
 
3. S’acorda formalitzar l‘Addenda al Contracte entre la Sra. Maria Rosa Marfany 
Pujal i el Comú d’Andorra la Vella, relatiu a la modificació del pacte tercer del 
contracte d’arrendament, del 13 de febrer del 2014, en la qual s’estableix que, a 
partir de l’1 de març del 2020, el preu de l’arrendament de la parcel·la 
anomenada “Solà del Jan núm. 06-10” destinada a aparcament (anomenant 
“Bonavista”) queda fixat en 2.700€/mes, IGI no inclòs (50503/1330208/200000) 
 
4. S’acorda formalitzar l’Addenda al Contracte entre la societat Idac, SL i el 
Comú d’Andorra la Vella, relatiu a la modificació del pacte tercer del contracte 
d’arrendament, del 13 de febrer del 2014, en la qual s’estableix que, a partir de 
l’1 de març del 2020, el preu de l’arrendament de la parcel·la anomenada “Solà 
del Jan núm. 12-16” destinada a aparcament (anomenat “Bonavista”) queda 
fixat en 3.776,04€/mes, IGI no inclòs (50503/1330208/200000). 
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No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.10 h. 


