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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 de juliol del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 22 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vist el conveni de colꞏlaboració administrativa entre el Govern d’Andorra i els 
Comuns d’Andorra la Vella i de la Massana, del 27 de juny del 2014, en relació 
amb la construcció d’un telefèric que enllaci les parròquies d’Andorra la Vella i 
de la Massana; 
 
Vist especialment l’acord adoptat per la Junta de Govern del Comú d’Andorra la 
Vella, en la sessió celebrada el dia 20 de novembre del 2019, mitjançant el qual 
es nomena la cònsol major com a representant del Comú d’Andorra la Vella a 
la comissió de caràcter mixt que deriva del conveni abans esmentat, facultant-
la perquè, en el marc de la comissió consultiva, es procedeixi a encarregar el 
plec de bases corresponent per a la licitació del concurs; 
 
S’acorda convocar, conjuntament amb el Comú de la Massana, un concurs 
públic, d’àmbit nacional, per a la contractació dels treballs d’assessorament 
tècnic per a la redacció del plec de bases per a la convocatòria d’un concurs 
per a la concessió administrativa, construcció i explotació d’un giny aeri de 
transport de passatgers per cable entre les parròquies d’Andorra la Vella i la 
Massana (Pic de Carroi), i l’anàlisi de les ofertes. A tal efecte, s’aproven els 
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plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
2. Vista la demanda del director de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella, 
s’acorda autoritzar-los a fer ús tant del parc infantil de l'av. d'Enclar, de dilluns a 
divendres de les 10 h a les 11 h, com del parc de la Serradora, de dilluns a 
divendres de 10 h a 11 h i de 12.30 h a 15.30 h, durant els dies lectius del curs 
escolar 2020-2021, amb l'objectiu de mantenir el distanciament entre les 
diverses unitats de convivència durant els moments d'esbarjo, a causa de la 
crisi sanitària del COVID-19. 
 
3. Vista la demanda de la directora de l’Escola Andorrana de Segona 
Ensenyança de Santa Coloma, s’acorda autoritzar-los a ocupar el nou espai 
lúdic de l'Skate Park, així com el parc del Cedre de Santa Coloma, cada dia de 
la setmana en espai de matí de les 9.30 h a les 11.30 h, en el marc de 
l'escenari COVID-19 aprovat a la Junta de l'escola. 
 
4. Vist l’escrit adreçat a la cònsol major per part d’un nombre de professors de 
l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, amb núm. de registre 
299/2020, 
 
Atès que els fets allí exposats poden ser constitutius de responsabilitat 
disciplinària per part de la persona o persones al càrrec del Servei de l’Institut 
de Música, s’acorda donar trasllat de l’escrit de referència a la directora de 
Recursos Humans demanant que, amb caràcter preliminar, informi la Junta de 
Govern en relació amb els fets denunciats i, si és el cas, sobre les mesures 
disciplinàries que siguin procedents adoptar en base a l’Ordinació de la funció 
pública. A partir d’aquest informe, la Junta de Govern adoptarà la resolució que 
sigui procedent. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del dia passat 14 de juliol, 
s’acorden les propostes següents: 
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Prestacions socials indirectes: 
 
Exoneracions: 

 
- Expedient 02*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute en el 

cost  del Servei d’àpats a domicili. 
 

- Expedient 10*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute el 
cost  del Servei d’àpats a domicili. 

 
- Expedient 03*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis 2020 i amb caràcter definitiu, segons la resolució de 
la CONAVA. 
 

- Expedient 02*2017: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020 i fins a l’any 2026, segons la resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 04*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 

 
- Expedient 08*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020 

i amb caràcter definitiu segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 30*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 80*2008: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020 i fins a l’any 2029, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 06*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis. 

 
- Expedient 28*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute del 

Servei d’àpats a domicili. 
 

- Expedient 05*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, corresponent als Serveis de l’any 2019. 

 
- Expedient 11*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 

així com l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis 2021 
i fins a l’any 2022, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 24*2009: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2018 i 2019. 
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- Expedient 22*2012: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis. 

 
- Expedient 22*2012: l’exoneració en concepte de Foc i Lloc i Serveis 

2020. 
 

- Expedient 12*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 43*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 

 
- Expedient 55*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020 

i fins a l’any 2023 segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 47*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 53*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 

 
- Expedient 52*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020. 
 

- Expedient 49*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 
 

- Expedient 51*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 70*2015: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 

 
- Expedient 84*2015: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 

així com l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc 2021 i amb 
caràcter definitiu, segons la resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 21*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020 

i fins a l’any 2024, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 31*2012: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 40*2016: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2018 i 2019. 
 

- Expedient 40*2016: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020 i fins a l’any 2024 segons resolució de la CONAVA. 
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- Expedient 41*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 
 

- Expedient 45*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 
 

- Expedient 50*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 
pel Sr. AP. 

 
- Expedient 50*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 

per la Sra. EDDS. 
 

- Expedient 24*2011: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2018 i 2019. 

 
- Expedient 24*2011: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020 i amb caràcter definitiu, segons resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 13*2013: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 13*2020: l’exoneració en concepte d’inscripció al cens 

comunal, així com també l’exoneració del 100% en concepte de Foc i 
Lloc i Serveis 2021, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 08*2007: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020 i fins a l’any 2029, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 05*2020: l’exoneració del 100%  en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis. 

 
- Expedient 14*2020: l’exoneració del 100% en el cost de la matricula de 

l’abonament del Centre Esportiu dels Serradells. 
 

Reducció de tarifa: 
 

- Expedient 31*2019: una reducció de tarifa del 50% en el cost de l’Escola 
Bressol de Santa Coloma, per un període de 6 mesos (juliol a desembre 
del 2020). La família haurà d’assumir 167,04€. 
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Tercer. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda cedir l’espai, situat a l’escola de Ciutat de Valls, que el Govern va 
cedir al Comú, al Centre d’Escacs d’Andorra, a partir del proper 14 de setembre 
i de manera provisional per al proper curs escolar, per a destinar-lo a les 
classes amb els alumnes d’escacs. 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 

 
Acords: 
 
1. En virtut de l’acord assolit en el marc de la Reunió de Cònsols del 5 de juny 
del 2018, aprovat per la Junta de Govern del 27 de juny del 2018, s’acorda 
atorgar, per concessió directa, una subvenció a l’Associació Carnet Jove 
Andorra per a l’any 2020, per un import de 10.000€ (70401/23105/482300). 
 
2. S’acorda que el Festival Ull Nu 2021 se celebri del 19 al 23 de maig del 
2021, a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i a diferents 
espais públics del Centre Històric, coincidint amb el cap de setmana de 
Pentecosta. En cas que un esdeveniment institucional requereixi d’aquest espai 
en les mateixes dates, es prioritzarà l’ús del Teatre Comunal per celebrar dit 
Festival. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC I 
COMERCIAL 

 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda del Departament d’Agricultura del Govern, s’acorda cedir-los 
gratuïtament l’envelat destinat als productors locals de productes agraris i 
alimentaris adherits a la marca de Productes Agraris i Artesans d’Andorra. 
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Cinquè. 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 
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Solꞏlicituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç 
- Solꞏlicitud d’una alta de propietat 
- Solꞏlicituds d’una alta i d’una modificació de terrassa. 

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de deute tributari que 
s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’inici del període 
voluntari de diversos tributs i preus públics. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Ampliació horària de la jornada d’una treballadora pública interina  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’ampliació horària 
de la jornada laboral de la Sra. AGE, treballadora pública interina, en la plaça 
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de guia cultural, passant a realitzar una jornada de 40h/setmanals, del 27 de 
juliol al 7 de setembre del 2020, amb un salari en base a 10,35€/h 
(90201/43201/130000). 
 
2. Modificació del supòsit d’una contractació de caràcter temporal 

 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb els supòsits 
per al nomenament del personal interí establerts a l’article 109 de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda modificar el supòsit de la 
contractació del Sr. CLJM, treballador públic interí, adscrit a la plaça d’auxiliar 
de neteja de la via pública de tarda, d’acord amb l’establert al supòsit a) 
l’existència de vacants, mentre es desenvolupa el procediment de provisió, a 
comptar del 22 de juliol del 2020, amb un salari en base al 80%, del grup 
funcional C, nivell 2, així com la retribució del complement específic d’higiene 
corresponent a aquesta plaça (50301/16300/110000). 
 
3. Prolongació contractual d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda la prolongació 
contractual i el nomenament amb caràcter provisional, com a treballador públic 
interí, del Sr. PLA, en la plaça d’operari de manteniment d’informàtica, a 
comptar de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre del 2021, amb les 
mateixes condicions laborals (40201/92001/130000). 
 
4. Declarar deserts uns processos selectius d’ingrés 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i vista la situació actual i la 
necessitat de realitzar plans de racionalització econòmica, ordenació i 
optimització dels recursos humans, s’acorda declarar deserts els processos 
selectius d’ingrés següents i publicar al BOPA els edictes corresponents: 
 

- Del 31 de juliol del 2019, publicat al BOPA núm. 69, any 2019, del 14 
d’agost del 2019, per tal de cobrir quatre (4) places d’aspirants al càrrec 
d’agent de circulació. 

- Del 12 de febrer del 2020, publicat al BOPA núm. 14, any 2020, del 19 
de febrer, per tal de cobrir una (1) plaça d’operari de neteja de la via 
pública.  
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- Del 19 de febrer del 2020, publicat al BOPA núm. 16, any 2020 del 26 de 
febrer, per tal de cobrir una (1) plaça d’operari d’aigües.  

- Del 19 de febrer del 2020, publicat al BOPA núm. 16, any 2020, del 26 
de febrer, per tal de cobrir dues (2) places d’operari de Medi Ambient.  

- Del 19 de febrer del 2020, publicat al BOPA núm. 16, any 2020, del 26 
de febrer, per tal de cobrir una (1) plaça de tècnic d’enllumenat, com a 
treballador públic interí.  

 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda colꞏlocar un mirall al fanal d’enfront de l’avinguda Príncep Benlloch, 
núm. 59, per a una millor visibilitat i la seguretat al pas de vianants.  
 
2. S’acorda fer pública la relació de vehicles dipositats a les dependències 
comunals, que es troben en estat d’abandonament, després d’haver efectuat 
els tràmits corresponents, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú. 
 
3. S’acorda modificar, com a prova pilot, la circulació del carrer Sant Andreu, 
quedant prohibida la circulació en sentit sud, des de la cruïlla de l’Hospital 
Nostra Senyora de Meritxell fins al carrer de la Creu Grossa i mantenint la 
circulació en sentit nord, des del carrer de la Creu Grossa fins a l’HNSM, així 
com modificar la ubicació de l’actual parada de bus. 
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Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de reparació de 
les parts malmeses de la vorera dreta en sentit sud al carrer Prada Motxilla a 
l’empresa Copitran, SL, per un import de 9.640,13€, IGI Inclòs 
(50201/15500/607100). 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu al subministrament, la substitució i la gestió del residu del medi 
filtrant a base d’òxid de ferro, per a l’ETAP de filtració de la Birena, a l’empresa 
Àbiòtic, SL, per un import de 62.162,69€, IGI no inclòs (50202/16100/613100), 
amb un termini de realització dels treballs de 5 dies a comptar de la data de la 
signatura de l’acta d’inici dels treballs. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir material de fosa dúctil PAM 
per a la renovació dels 3 trenca pressions de la Comella i dels 3 pous de 
l’Estadi comunal Joan Samarra Vila a l’empresa Materials Riba, SA, per un 
import d’11.954,97€, IGI no inclòs (50202/16100/617211). 
 
3. S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5109869 
PRINCIESPORT, 
SL 

Solꞏlicitud  d’alta 
d’embrancament d’aigua 
potable a l’av. Verge del 
Remei, 11 

Favorable 

5109896 
Sr. Anselmo Lopez 
del Moral 

Solꞏlicitud  de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable al c. Tossalets i 
Vinyals, 11 

Favorable 
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Vuitè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar les subvencions per a la promoció i realització d’activitats 
culturals d’àmbit ciutadà que es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella 
durant l’any 2020 següents, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent: 
 
a) Partida pressupostària: 60101/33500/482000 – Entitats culturals 

 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

24150/2020 
Manuel Alonso Gutierrez (II Festival de 
Guitarra d’Andorra) 

1.800€ 

24259/2020 
Fundació Marcel Chevalier 
(Edició revista “Melanterita”) 

 350€ 

24260/2020 UHA Desestimada 

24356/2020 
Carme Tinturé Domínguez 
(Mirades de Pep Aguareles) 

7.000€ 

24357/2020 
Neus Mola Obiols 
(Poètica de la imatge-S poètiques) 

3.000€ 

24366/2020 
Sara Nuñez Adràn 
(Creació, producció, exhibició i difusió del disc 
“Letras y melodiasVol. I ALEIA) 

2.800€ 

24367/2020 
Societat Andorrana de Ciències 
(Cicle de conferències SAC) 

1.400€ 

24368/2020 
Àgora Cultural - Societat Andorrana de 
Ciències  (Revista Àgora cultural) 

1.400€ 

24370/2020 
Colla Castellera d’Andorra 

(Aniversari bateig casteller) 
1.700€ 

24373/2020 CLD Desestimada 

24406/2020 
Associació Grup de Creació La Xarranca 
(Projecte Circul’Art 2020) 

1.200€ 

24414/2020 
Agrupació Sardanista 
(Audicions i ballada de sardanes 2020) 

4.483,15€ 
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b) Partida pressupostària: 60101/33500/482010 – Entitats culturals d’interès 
públic 
 

Expedient Solꞏlicitant Resolució 

24242/2020 Orfeó Andorrà (Funcionament associació) 11.200€ 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots o 
conjuntament, el subministrament en règim de lloguer, el muntatge i el 
manteniment, d’una pista de patinatge i d’un tobogan de gel sintètic, així com la 
dotació i la gestió del personal per al seu funcionament. A tal efecte, s’aproven 
els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte 
de licitació. 
 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions les Juntes Directives 
següents: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5109920 24853/2020 
Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes del Colꞏlegi Janer 

Favorable 

5109921 24854/2020 
Federació de la Gent Gran 
d’Andorra 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda colꞏlaborar amb l’Automòbil Club d’Andorra amb motiu de 
l’organització del 49è Ralꞏli d’Andorra Històric que se celebrarà del 25 al 27 de 
setembre del 2020, amb les aportacions següents: 
 

- Una subvenció per un import de 6.270€ (90101/43300/482900) per a les  
edicions 2020 i 2021, que es formalitzarà mitjançant conveni. 
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- La cessió d’un espai al pont de la Rotonda per ubicar-hi el podi de 
sortida el dissabte 26 de setembre de 12 a 20 hores.  
 

- La cessió de l’espai de l’antiga caserna de bombers entre el carrer Sant 
Salvador i Bonaventura Riberaygua (zona enquitranada), el dissabte 26 
de setembre al matí i fins a la sortida del Ralꞏli, per exposar-hi els 
vehicles que prendran la sortida a la tarda per dinamitzar aquesta zona. 
 

- La cessió d’ús de l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat del 25 al 27 de 
setembre per ubicar-hi els participants i el parc tancat.  
 

- La cessió de places d’aparcament a l’estació Central del 25 al 27 de 
setembre per ubicar-hi els remolcs dels participants.  
 

- La colꞏlaboració del Servei de Circulació per al bon desenvolupament de 
l’esdeveniment. 

 
 
Novè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el contracte amb el Sr. Leandro Óscar Foricher, el qual 
actua en nom i representació de la societat Green Factory, SL, en relació amb 
els treballs de manteniment de l’enjardinament vertical emplaçat en la façana 
de l’edifici situat a l’alçada del número 112 de l’avinguda Meritxell, per un import 
mensual de 327,25€, IGI inclòs (50107/17100/227900), i fins al 31 de desembre 
del 2020, renovable tàcitament per anualitats, fins a un màxim de 4 anys, 
incloent el període principal i les seves pròrrogues. 
 
 
 
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. 


