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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 8 de juliol del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 8 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda procedir al pagament de la factura núm. 158, del 31 de maig del 
2020, presentada per Pastisseria El Tortell, per un import de 10.690,45€, IGI 
inclòs, corresponent als àpats de les persones que van prestar serveis als 
Stoplabs, del 29 d’abril al 31 de maig del 2020. 
 
2. S’acorda reforçar la senyalització del passeig del Riu per establir circuits 
únics de circulació i evitar l’encreuament de persones, per a facilitar el 
distanciament social i com a mesura de prevenció davant del COVID-19. En 
aquest sentit, s’acorda també efectuar un reforç de la comunicació a la via 
pública per conscienciar els ciutadans de la recomanació d’utilitzar la 
mascareta i continuïn prioritzant caminar per la voravia de la dreta, tot 
respectant la distància mínima de seguretat d’1,5 m entre persones. 
 
3. S’acorda contractar un aparell comptador de vehicles per a instal·lar al carrer 
Bonaventura Riberaygua. 
 
4. Als efectes de revitalitzar i mantenir l’estat la gespa del Parc Central, 
s’acorda tancar la zona de nova plantació per un període de 15 dies. 
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Segon. CONSELLERIA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
A) SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acords: 
 
1. 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·licituds d’altes i d’una baixa de terrasses. 

 
2. S’acorda donar d’alta d’ofici les unitats immobiliàries no inscrites al Comú 
d’Andorra la Vella adquirides durant l’any 2019, segons els llistats de 
transaccions immobiliàries trameses al Comú pels Notaris. 
 
 
B) SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionament de deute tributari que 
s’adjunten a l’acta. 
 
 
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 5106076, a nom de la Sra. Maria Àngels 
Marfany Puyoles, relativa a la demanda d’ús i primera ocupació de les obres  
de reforma integral de l’edifici situat a l’avinguda Príncep Benlloch, 81-83, i 
carrer Baixada del Molí, número 40, d’Andorra la Vella. 
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2. S’acorda la sol·licitud número 5108683, a nom del Sr José Antonio Mazon 
Marin i la Sra. Rosario Velasco Perdiguero, relativa a la demanda de reforma i 
canvi d’ús de local comercial a habitatge situat al carrer Ciutat de Valls, número 
26, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5109113, a nom de la societat Andorra 2000, 
SA, relativa a la demanda de reforma del local destinat a centre comercial a 
l’edifici situat al carrer Bonaventura Riberaygua, número 31-37, d’Andorra la 
Vella. 
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5109504, a nom de la Sra. Rosa Maria Melines 
Roy, relativa a la demanda d’us i primera ocupació de les obres de 
rehabilitació, reforma i ampliació de dues bordes destinades a habitatges 
situades a l’Antic Carrer Major número 48-50, d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda la sol·licitud número 5109626, a nom de Associació de Promoció 
Urbanística referent a la demanda del lliurament de les obres d’urbanització de 
la Unitat d’Actuació PP-SUR-03, Borda de la Margineda de Santa Coloma. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda senyalitzar un espai reservat de motos al carrer Gil Torres a l’alçada 
del número 48-44. 
 
 
Quart. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCE S 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de 
neteja de diferents instal·lacions de l’Edifici Administratiu Comunal del carrer 
Prat de la Creu. 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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2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’empresa 
Paviments Asfàltics Andorrans, SA-PAVAND, SA per realitzar els treballs 
d’enquitranament al terreny destinat a dipòsit de vehicles abandonats, a la 
parcel·la d’Encorcers, per un import de 40.755€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100) i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda efectuar una transferència de crèdit de despesa corrent a la partida 
90301/43202/227900 (Centre de Congressos/Altres serveis a l’exterior) de la 
partida 90301/43202/213000 (Centre de Congressos/Maquinària, instal·lacions 
i equipaments) per un import de 6.000€, per poder fer front a la despesa de 
contractació de personal extern per realitzar els muntatges i els desmuntatges 
de diferents esdeveniments. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍS TICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda retornar l’import de 101€, corresponent a un forfet, a la Sra. VCC, 
alumna de pintura de l’escola d’art, a causa de la circumstància 
d’excepcionalitat que ha ocasionat la pandèmia del COVID-19 amb l’obligat 
tancament de l’escola i el fet que dita alumna no pugui amortitzar el forfet el 
curs vinent. 
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, 8 concerts per 
al cicle musical Ritmes, Capital musical, per un import total de 35.111,41€ 
(90101/43200/226820) i 3 concerts per al cicle musical infantil Ritmes Menuts 
per un import total de 8.189,75€ (90101/43200/226820), ambdós cicles es 
celebraran durant el mes d’agost 2020, desglossats com segueix i, 
correlativament, i publicar al BOPA l’Edicte d’adjudicació: 
 

Adjudicataris Import en € IGI 
inclòs Espectacles 

Gatzara Espectacles, 
SL 3.490,15 “Bóssalo”- 4 d’agost 

La Gresca, SLU 5.330,00 “Who’s That Girl” - 6 d’agost 

Andorra Animació 3.228,75 “Operació disco” - 13 d’agost 

Andorra Animació 6.457,50 “Johnny Vegas” - 13 d’agost 
Gatzara Espectacles, 
SL 2.880,25 

“Les Anxovetes-Havaneres” 
18 d’agost 

9’S Events 3.900,13 “Wax & boogie” - 20 d’agost 
La Gresca, SLU 4.390,00 “Cuarteto Ébano” 25 d’agost 
9’S Events 5.437,63 “Born to Band” - 27 d’agost 

9’S Events 2.665,00 “Els Salats, La gran festa” 
10 d’agost 

Andorra Animació 2.562,50 “Futur-OH” - 17 d’Agost 
Andorra Animació 2.962,25 “La Belluga” - 24 de juliol 

 
2. Vista la demanda del ministeri de Cultura i Esports, s’acorda autoritzar al 
ministeri a ocupar l’espai públic a la plaça de Santa Coloma per celebrar un 
concert a l’aire lliure, a càrrec de l’ONCA, el proper 18 de juliol, amb el 
benentès que s’haurà de respectar l’aforament, d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 
 
3. Vista la demanda de l’empresa Aymara Comunicació, per compte d’Andorra 
Telecom, amb motiu de la campanya que es farà a les xarxes socials per 
promocionar la cultura i el turisme del país, s’acorda col·laborar amb els 
obsequis següents: 
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- 2 visites teatralitzades, Viatge a través de la història i les llegendes, per 
al 29 de juliol. 

- 2 visites guiades pel Centre Històric d’Andorra la Vella, incloent Casa de 
la Vall, per al 29 de juliol. 

- 1 visita teatralitzada, La Santa, el Rus i el Comte, per al 12 d’agost. 
- 1 visita teatralitzada, L’Anton Fiter i Rossell espera una visita, per al 22 

d’agost. 
- 2 visites guiades als miradors de l’Obaga d’Andorra la Vella, per al 21 

d’agost. 
- 2 visites guiades a la vall d’Enclar, per al 15 d’agost. 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE  
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un Conveni per a la utilització, a precari, de les 
instal·lacions de les escoles de Ciutat de Valls d’Andorra la Vella, per a les 
activitats d’estiu 2020. 
 
 
LUDOTECA DE SANTA COLOMA 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Conveni per a la utilització, a precari, de les 
instal·lacions de l’Escola Andorrana de Maternal i primera Ensenyança i segona 
Ensenyança de Santa Coloma, per a les activitats d’estiu 2020. 
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B) GENT GRAN 
 
CASES PAIRALS 
 
Acord: 
 
Seguit a l'obertura de les cases pairals el passat 6 de juliol, vista l'assistència 
d’usuaris durant els primers dies i vist que el protocol del Govern no permet 
compartir material ni realitzar les principals activitats de la gent gran a les cases 
pairals (jocs de taula i ball), s'acorda tancar aquests centres durant els 
diumenges, a partir del dia 8 de juliol fins al diumenge dia 6 de setembre inclòs. 
 
Així, l'horari serà de dilluns a dissabte, de les 10 h a les 13 h i de les 15 h a les 
19.30 h. En el cas de la Casa Quim Dolsa, l'horari serà de dilluns a dissabte, de 
les 15 h a les 19.30 h. 
 
 
C) PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DOMÈSTICA 
 
Acord  
 
S’acorda validar el protocol de prevenció i actuació dels Comuns en casos de 
violència de gènere i domèstica, elaborat amb la participació del Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, la Comissió Nacional de Prevenció de la 
Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD) i els tècnics designats per cada 
un dels Comuns. 
 
 
Setè.  CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda prorrogar la contractació del servei de suport a l’usuari del gimnàs 
de musculació del Centre Esportiu dels Serradells fins al 31 d’octubre del 2020 
amb l’empresa Esports Organització Advent, SL -empresa adjudicatària en el 
seu dia de la prestació d’aquest servei fins a una nova adjudicació-, per un 
import de 14.591,23€, IGI no inclòs (80101/34000/227900). 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
servei de suport a l’usuari del gimnàs de musculació del Centre Esportiu dels 
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Serradells. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i 
tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
Vist l’avantprojecte relatiu a l’Espai intergeneracional de Ciutat de Valls, 
s’acorda ajornar el projecte fins al proper exercici, tenint en compte la situació 
creada per la pandèmia del COVID-19, per realitzar activitats conjuntes. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.30 h. 


