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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
1 de juliol del 2020
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 1 de juliol 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 de forma presencial, 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

A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’acorda l’aportació econòmica a AINA relativa a la subvenció per al material
dels tallers que realitzarà durant les colònies d’estiu del 2020, per un import de
600€ (10101/92000/482900).

B) COMUNICACIÓ
Acord:
S’acorda contractar una campanya publicitària de televisió en diversos mitjans
de comunicació d'abast regional, a Espanya i França, per un import total de
73.856€, desglossat com segueix, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent:
-

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (TVC), per un import
de 30.278€ (10103/92200/226000)
Forta - Newix Media (Aragón TV i Tele Madrid), per un import de 10.050€
(10103/92200/226000)
O2 Pub - Midimedia (Groupe Dépêche) (France 3 Sud LanguedocRoussillon), per un import de 13.871€ (10103/92200/226000)
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-

O2 Pub - Midimedia (Groupe Dépêche) (France 3 Sud Midi Pyrénées),
per un import de 16.657€ (90101/43200/226822)
O2 Pub – Midimedia (Groupe Dépêche) (Youtube Preroll - Àrea
d’Influència
d’Occitània),
per
un
import
de
3.000€
(10103/92200/226000).

Aquesta campanya, que s'adreça als turistes de proximitat per incentivar-los a
visitar Andorra la Vella, té l'objectiu de contribuir a la reactivació de l'economia i
impulsar el teixit comercial i empresarial de la parròquia després de l'aturada de
l'activitat provocada per la pandèmia del COVID-19.

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
Acord:
S’acorda resoldre les sol·licituds següents que s’adjunten a l’acta:
-

Sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç.
Sol·licituds d’altes de propietat
Sol·licitud d’una alta i d’una baixa de terrassa.

B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir la llicència de SQL 2016
Standard a l’empresa Andornet, SA, per un import de 10.340€, IGI inclòs
(40201/92001/640000).
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Acords:
1. Contractació de treballadors públics interins
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vista la renúncia del Sr. GJP a partir del proper 5 de juliol i l’informe de la
directora de Recursos Humans, de conformitat amb els articles 109.b, 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, del Sr. PMJ, com a treballador
públic interí, en la plaça de tècnic d’activitats esportives de l’Àrea d’Activitats i
Programes Esportius a comptar del 6 de juliol del 2020 i fins a la reincorporació
de la Sra. CAS, titular de la plaça, amb un salari en base a 11,64€/h, i a raó de
20h/setmanals (80101/34000/110000).
ÀREA D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
De conformitat amb els articles 109.a, 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, com a treballador públic interí del Sr. MDSV, en la plaça
d’operari de manteniment, a comptar del 6 de juliol del 2020 i fins al 31 de
desembre del 2020, amb un salari horari en base al grup funcional C, nivell 4,
al 80% de la banda salarial (80301/34202/110000).
2. Renúncies i substitucions dels eventuals
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda:
a) Les renúncies, com a treballadors públics interins, en les places
d’informadors turístics i guia cultural per a l’estiu 2020 de:
-

Sr. GFJ
Sr. OGM
Sra. MVL.

b) Deixar desertes dues places d’informadors turístics i una plaça de guia
cultural.
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DEPARTAMENT D’ESPORTS
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda:
a) Les renúncies, com a treballadors públics interins, en les places de monitors
d’activitats esportives per a l’estiu 2020 de:
-

Sr. SPR
Sr. GFJ
Sra. CVA.

b) Les modificacions de les contractacions com a treballadors públics interins,
en les places de monitors d’activitats esportives per a l’estiu 2020 de:
-

-

-

-

-

-

-

La Sra. COMI, del 29 de juny al 31 de juliol del 2020 en la plaça de
monitora esportiva responsable, amb una jornada setmanal de 40h i un
preu hora de 9,22€/h.
El Sr. RRE, del 6 de juliol al 31 de juliol del 2020 en la plaça de monitor
esportiu responsable, amb una jornada setmanal de 40h i un preu hora
de 9,22€/h.
La Sra. MSC, del 4 d’agost al 4 de setembre en la plaça de monitora
esportiva de matí, amb una jornada setmanal de 29h i un preu hora de
8,29€/h.
La Sra. BCR, del 4 d’agost al 4 de setembre del 2020 en la plaça de
monitora esportiva responsable, amb una jornada setmanal de 37,5h i un
preu hora de 9,22€/h
La Sra. PBC, del 4 d’agost al 4 de setembre del 2020 en la plaça de
monitora de zumba, amb una jornada setmanal de 8h i un preu hora de
8,29€/h.
El Sr. MAO, del 14 d’agost al 3 de setembre en la plaça d’auxiliar
d’activitats, amb una contractació segons planificació de 112h i un preu
hora de 6,97€/h.
La Sra. MTJ, de l’1 al 31 de juliol del 2020 en la plaça d’auxiliar de la
recepció de l’Estadi Comunal, amb un salari horari de 6,97€/h treballada,
i una jornada setmanal de 33,5h.

c) Les contractacions com a treballadors públics interins següents:
-

-

La Sra. JTC, en la plaça de monitora esportiva, del 27 de juliol al 14
d’agost del 2020, amb un salari horari de 8,29€/h treballada, i una
jornada setmanal de 37,5h.
La Sra. CDSN, en la plaça d’auxiliar d’activitats, del 4 d’agost al 4 de
setembre del 2020, amb un salari horari de 6,97€/h treballada, i una
jornada setmanal de 31,25h.
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-

La Sra. VVA, en la plaça d’auxiliar d’activitats, del 4 d’agost al 4 de
setembre del 2020, amb un salari horari de 6,97€/h treballada, i una
jornada setmanal de 40h.

DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda:
a) Les renúncies, com a treballadors públics interins, en les places de monitors
per a les activitats d’espais de lleure per a l’estiu 2020 de:
-

Sra. EGH
Sr. DCP
Sra. CRA
Sra. GBJ
Sra. JTC.

b) Les modificacions dels períodes de contractació com a treballadors públics
interins, en les places de monitors per a les activitats d’espais de lleure per a
l’estiu 2020 de:
-

La Sra. SRF, del 29 de juny al 4 de setembre del 2020.
La Sra. AID, del 4 d’agost al 4 de setembre del 2020.
La Sra. SLA, del 29 de juny al 31 de juliol i del 24 d’agost al 4 de
setembre del 2020.
La Sra. DHTC, del 29 de juny al 21 d’agost del 2020.
La Sra. ASS, del 29 de juny al 4 de setembre del 2020.
La Sra. BDAN, del 29 de juny al 4 de setembre del 2020.
La Sra. GFBD, del 29 de juny al 4 de setembre del 2020.
La Sra. RFM, del 29 de juny al 31 de juliol del 2020.
La Sra. MCM, del 4 d’agost al 4 de setembre del 2020.
La Sra. OMA, del 4 d’agost al 4 de setembre del 2020.
La Sra. FPMS, del 27 de juliol al 7 d’agost i del 17 al 28 d’agost del 2020.
El Sr. HG, del 29 de juny al 4 de setembre del 2020.
La Sra. STC, del 4 al 28 d’agost del 2020.

c) La contractació com a treballadora pública interina, en la plaça de monitora
per a les activitats d’espais de lleure per a l’estiu 2020 de la Sra. GRA, del 29
de juny al 31 de juliol del 2020, amb un salari horari de 8,29€/h treballada, i una
jornada setmanal de 37,5h.
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
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ÀREA DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda:
a) La renúncia, com a treballador públic interí, en la plaça d’auxiliar de suport
del Servei de Medi Ambient per a l’estiu 2020 del Sr. OGM.
b) Les modificacions dels períodes de les contractacions com a treballadors
públics interins, en la plaça d’auxiliar de suport del Servei de Medi Ambient per
a l’estiu 2020 de:
-

El Sr. MHA, del 2 al 31 de juliol del 2020.
El Sr. CCA, del 4 al 31 d’agost del 2020.

3. Institut de Música
Vista la renúncia presentada per la Sra. GBC a la plaça de cap d’estudis de
l’Institut de Música, s’acorda acceptar dita renúncia amb efectes el 9 de juliol
del 2020, data a partir de la qual tornarà a ocupar la plaça de professora de
llenguatge musical i piano, a jornada plena, amb un salari corresponent al 90%
de la banda salarial del grup funcional C, nivell 6.
4. Atorgament d'un complement de responsabilitat addicional
Vista la demanda i la necessitat de l’Àrea de Cultura, en aplicació del criteri
adoptat per la Junta de Govern del 24 de gener del 2018, s’acorda atorgar un
complement de responsabilitat addicional, previst en l’article 60 de l’Ordinació
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002,
a la Sra. SCP, operària de manteniment, adscrita a l’Àrea de Cultura, per
assumir les tasques de gestió dels bidells, lloc de treball adscrit a la mateixa
Àrea, per un import de 250,00€, a comptar de l’1 de juliol del 2020.
5. Finalització d'una comissió de servei i inici d'una nova comissió
Vista la demanda efectuada pel Comú d’Ordino i, d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la
finalització de la comissió de serveis del Sr. LDJ iniciada el 15 d’abril del 2019,
entre el Comú d’Ordino i el Comú d’Andorra la Vella, i acordar l’adscripció, en
comissió de serveis, entre ambdues entitats públiques, del Sr. LDJ, per ocupar
la plaça vacant de cap del Departament de Manteniment i Serveis del Comú
d’Ordino, a comptar de l’1 de juliol del 2020 i fins al 31 de desembre del 2023.
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5. Derogació de les mesures adoptades en relació amb el sistema de
compensació horària del personal al servei del Comú
S’acorda deixar sense efectes, a partir de l’1 de juliol, les mesures excepcionals
i urgents adoptades el 8 d’abril, segons l’Avís publicat al BOPA, núm. 49, Any
2020, del 15 d’abril, relatives al còmput de les hores i jornades de treball no
efectiu, vacances, permisos administratius retribuïts i a la suspensió dels
criteris de càlcul establerts en l’article 7.7 del Decret del 17-12-2010, de
modificació del Reglament de sistemes de compensació del 4-11-2010.

Tercer.
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 sol·licitud número 5106879, a nom de la societat Roc Escolls,
SA, relativa a la demanda de divisió de finca en unitat immobiliàries del conjunt
immobiliari conegut com a “Conjunt Residencial Roc dels Escolls” situat al
carrer Roc dels Escolls, número 7-9 i 8-10 i avinguda Meritxell, número 20,
d’Andorra la Vella.
2. S’acorda la sol·licitud número 5108124, a nom de British Colleges Overseas,
SL, relativa a la demanda d’ampliació de l’edifici situat a la carretera de la
Comella, d’Andorra la Vella.
3. S’acorda la sol·licitud número 5108867, a nom de la Societat Roc Escolls,
SA, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de reforma i canvi
d’ús a habitatge situat al carrer Roc Escolls, número 8 planta segona, porta C,
d’Andorra la Vella.
4. S’acorda la sol·licitud número 5109210, a nom de la Sra. Neus Rebés
d’Areny-Plandolit, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres
d’instal·lació d’un aparell elevador a l’habitatge unifamiliar situat al carrer
Closes de Guillemó, número 19, d’Andorra la Vella.
5. S’acorda la sol·licitud número 5109398, a nom de la Fundació Privada Clara
Rabassa, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de
tancament de balcons de la planta tercera de l’edifici situat a l’avinguda Príncep
Benlloch, número 26-28, d’Andorra la Vella.
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6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta.

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a l’acta.
2. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat de la Sra. UCL, atenent al fet que les al·legacions derivades
de la sanció que en porta causa han estat acceptades.
3. S’acorda retornar l’import de 146,70€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat de la Sra. TLEM, atenent al fet que les al·legacions derivades
de la sanció que en porta causa han estat acceptades.

Quart.

CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI D’ENLLUMENAT
Acords:
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el
subministrament de lluminàries Led per a l’enllumenat públic de la parròquia
d’Andorra la Vella. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació.
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el
subministrament, en règim de lloguer, el transport i l’emmagatzematge de
diversos ornaments per a l’enllumenat de Nadal, per una durada de 4 anys. A
tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es
publica al BOPA l’Edicte de licitació.
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el
subministrament, en règim de lloguer, el transport, el muntatge i
l’emmagatzematge d’un arbre de llum i so per a l’enllumenat de Nadal, per una
durada de 4 anys. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació.
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B) SERVEI D’AIGÜES
Acords:
1. S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert en l’article 44 de
l’Ordinació del 30-4-2020 relativa a la distribució i al subministrament d’aigua
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, sol·licitada pel Sr.
Carles Lanao Areny, relativa al rebut de l’aigua del primer trimestre del 2020
(comptador 61207746) pertanyent a Taller Lanao, i derivat d’una fuita d’aigua
involuntària.
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, pel procediment de
contractació urgent, per adjudicar el subministrament de vàlvules i filtres de
protecció per a la regulació de pressió a la xarxa d’aigua potable de la Comella.
A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es
publica al BOPA l’Edicte de licitació.
3. S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al subministrament de
comptadors electrònics d’aigua potable a l’empresa Jocor Magatzem, per un
import de 39.970,55€, IGI no inclòs (50202/16100/613100), amb un termini de
lliurament de 38 dies naturals i segons els preus unitaris següents:
Concepte
Comptador
Hydrus
Diehl
Metering DN15 Q3 2,5 m3/h
Comptador
Hydrus
Diehl
Metering DN20 Q3 4 m3/h
Comptador
Hydrus
Diehl
Metering DN25 Q3 6,3 m3/h
Comptador
Hydrus
Diehl
Metering DN32 Q3 10 m3/h
Comptador
Hydrus
Diehl
Metering DN40 Q3 16 m3/h

Preu unitari
IGI no inclòs
98,09€
113,64€
149,52€
155,50€
222,49€

4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar les obres de renovació de
l’escomesa de la claveguera situada a l’avinguda de Salou a l’empresa Treballs
Públics Comesa, SL, per un import de 21.004,50€, IGI inclòs
(50101/15500/607100).
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C) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acord:
S’acorda una transferència de crèdit de despesa corrent a la partida
10103/92200/226000 (Comunicació/Publicitat, promoció i propaganda) de la
partida 10103/92200/227300 (Comunicació/Impressions i publicacions), per un
import de 7.850€, per poder fer front a la despesa d’una campanya promocional
de televisió, amb l’objectiu d’oferir un impuls al teixit comercial i empresarial de
la parròquia.

Cinquè.

CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

A) DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
ACTIVITATS CULTURALS
Acords:
1. S’acorda la contractació de diversos concerts en el marc de la Festa Major
2020
a
l’empresa
Andorra
Animació,
pels
imports
següents
(60101/33801/226610):
-

Pep Plaza, per un import de 13.500€
Fundació Tony Manero, per un import de 7.500€.

2. S’acorda contractar l’actuació de la cobla orquestra “La Principal de la
Bisbal” en el marc de la Festa Major 2020 a l’empresa Músics de Catalunya
SCCL, per un import de 15.900€ (60101/33801/226610).

ASSOCIACIONS
Acord:
S’acorda donar de baixa l’Associació de Xilens d’Andorra del Registre Comunal
d’Associacions i de l’Espai d’Entitats Ciutadanes, situat al Centre Cultural La
Llacuna, i retornar-los la fiança de 10€ que van dipositar en concepte de fiança.
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Acord:
S’acorda col·laborar amb l’Associació Andorrana de Vehicles Antics oferint 50
tiquets de sortida per a l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat, el proper 4 de
juliol, amb motiu de la 8a trobada internacional “Weekend dels 60’”.

Sisè.

CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
A) ÀREA MEDI AMBIENT
Acords:
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la realització de
les auditories de seguiment dels plans de prevenció i control de la legionel·la a
l’empresa Bioma, SLU, per un import total de 3.803,80€, IGI inclòs, segons el
quadre següent, i formalitzar el contracte corresponent:
Instal·lació
Centre Esportiu
dels Serradells
Estadi Comunal
Joan
Samarra
Vila i pavelló
Centre
de
Congressos
i
Sala Polivalent
Centre Cultural la
Llacuna
Àrea d’Higiene
Àrea de Medi
Ambient
Servei d’Aigües
Aparcament
Centre Ciutat

Preu unitari
Periodicitat
IGI inclòs
146,30€ Trimestral

Preu/any IGI
inclòs
585,20€

Partida
pressupostària
80301/34202/
227900
80201/34201/
227000

146,30€

Trimestral

585,20€

146,30€

Trimestral

585,20€

90301/43202/
227900

146,30€

Trimestral

585,20€

146,30€

Trimestral

585.20€

146,30€

Semestral

292,60€

146,30€

Semestral

292,60€

146,30€

Semestral

292,60€

60106/33300/
227100
50301/16300/
227900
50107/17100/
227900
50202/16100/
227400
50501/1330101/
213000
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Import total/any, IGI inclòs

3.803,80€

2. S’acorda formalitzar l’Addenda al Contracte d’arrendament del 28 de maig
del 2015, entre el Sr. Serafí Miró Bernadó i la Sra. Teresa Batet Dalmau i el
Comú d’Andorra la Vella, de la parcel·la anomenada “La Coma”, situada a
Santa Coloma, i destinada única i exclusivament per a parc infantil i
aparcament públic de vehicles, per la qual el Contracte queda prorrogat fins al
30 d’abril del 2021, amb tàcita reconducció, per un import de 1.950€/mensuals,
IGI no inclòs (50107/17102/222222).
3. S’acorda declarar desert el concurs nacional per adjudicar la concessió de
l’ocupació de l’espai públic de la terrassa del bar-restaurant del Parc Central,
per exercir l’activitat de bar-restaurant, i procedir a la seva adjudicació,
mitjançant contractació directa, a l’empresa Bar Xacal – La Bodegueta, SL, per
un cànon mensual de 400€ (50107/17102/543000), del 15 de juliol al 30 de
novembre del 2020.
4. S’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu al servei de vigilància,
mitjançant rondes, de l’espai infantil ubicat al pati del complex escolar de Ciutat
de Valls de la parròquia d’Andorra la Vella, a l’empresa GRUSEP, SL, per un
preu unitari per ronda de 3,00€, IGI inclòs (50107/17000/227100), i una durada
del contracte per tot fins al 31 de desembre del 2022.
5. S’acorda la sol·licitud de la Sra. Anahi Pinoargotty Batlle relativa a utilitzar
una zona de gespa del Parc Central, per oferir una classe oberta gratuïta de
música per a famílies amb nadons, una tarda i una hora, durant la darrera
quinzena de juliol, amb les condicions següents:
-

Un cop finalitzat l’acte, l’espai ha de quedar net de qualsevol residu.
En cas que es malmeti la gespa i/o altres elements del parc, els
organitzadors hauran d’assumir el cost de la reparació.
Que informin, al més aviat possible, al Servei de Medi Ambient el dia
i l’hora que es realitzarà aquest acte.

6. S’acorda la sol·licitud del Sr. Bonaventura Mora Sagués, en representació de
la Fundació Bonaventura Mora Sagues, relativa a poder realitzar la presentació
pública del llibre “Les Joies de la Fauna d’Andorra”, a la terrassa posterior del
Parc Central, el proper 7 de juliol, de les 17.00 h a les 21.00 h, amb les
necessitats següents:
-

Ocupació terrassa posterior del Parc Central
Una connexió de punt de llum per l’equip de so
30 cadires.
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Setè.

CONSELLERIA D’ESPORTS

DEPARTAMENT D’ESPORTS
A) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acords:
1. S’acorda contractar el transport per a les activitats esportives d’estiu 2020 a
l’empresa Novatel, SAU, per un import de 14.634,15€, IGI no inclòs
(80101/34100/226890).
2. S’acorda contractar el servei de menjador per a les activitats esportives
d’estiu 2020, per un import total de 25.112,83€, IGI inclòs
(80101/34100/226890), desglossat com segueix:
Adjudicatari
Restaurant Còmic
Tam-Tam Restaurant
APA-Escola Francesa Andorra
Restaurant L’Aigüeta

Import € IGI inclòs
4.504,54
5.518,07
7.545,11
7.545,11

3. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre el Col·legi Anna Maria
Janer de Santa Coloma i el Comú d’Andorra la Vella per reubicar i organitzar
diferents activitats infantils d’estiu 2020, garantint les mesures preventives de la
pandèmia del COVID-19, per un import total de 13.500,00€, IGI inclòs,
desglossat com segueix:
-

9.500€ a la partida 80101/34100/226890
4.000€ a la partida 70601/23100/226575.

4. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre la Federació
Andorrana de Voleibol i el Comú d’Andorra la Vella per a la promoció de la
campanya de vòlei platja pera l’estiu 2020, per un import de 10.500,00€
(80101/34100/482100).
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’equip d’activitats
dirigides de fitness per a la temporada de l’estiu 2020 a l’empresa Randstad
Recursos Humans, SL, per un import de 9.204,00€, IGI no inclòs
(80101/34000/227900).
6. S’acorda adjudicar el concurs nacional, de contractació urgent, relatiu al
subministrament, muntatge i explotació d’un aquapark, per a l’estiu 2020, a
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l’empresa Gatzara Espectacles, SL, per un import de 47.853,00€, IGI no inclòs
(80101/34000/227900), del 14 de juliol al 15 d’agost del 2020.

B) ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acord:
S’acorda rescindir, de mutu acord, el Contracte de concessió de la gestió dels
bars interior i exterior del Centre Esportiu dels Serradells, signat l’11 de juny del
2019, amb el Sr. Juan Carlos Barbero Giraldez, per tot el 30 de juny del 2020.

Vuitè.
CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I
COMERCIAL
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL
Acords:
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’empresa
Tècniques d'Avantguarda, SL per al servei de consultoria Observatori
d'Intel·ligència Competitiva, per un import de 1.665,83€ mensuals, IGI inclòs i
una durada de 6 mesos (90102/43300/227400).
2. S’acorda formalitzar una Addenda al Contracte amb De Boer Estructuras
España, SL per a l'ampliació dels espais de la Fira i el sistema de comptatge
d'aforaments per a la Fira d'Andorra la Vella 2020, per un import de 46.488,84€
(90102/43101/226710) i publicar al BOPA l’Edicte corresponent.

No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i
s’aixeca la sessió a les 14.15 h.
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