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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 5 d’agost del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 5 d’agost 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. S’acorda formalitzar un contracte de cessió d’energia amb FEDA, relatiu a la 
connexió a la xarxa de la microturbina de producció elèctrica situada a la 
carretera de la Comella, núm. 104. 
 
2. Vista la demanda del col·lectiu d’escoles bressol privades de la parròquia 
d’Andorra la Vella, s’acorda autoritzar-les a fer ús de les instal·lacions del 
Centre de Congressos i de la Llacuna, amb caràcter gratuït, sempre que hi hagi 
disponibilitat de sala per realitzar els actes que se sol·licitin, i amb el benentès 
que aquesta gratuïtat ha de revertir a benefici dels usuaris. 
 
3. S’acorda procedir al pagament avançat a favor de l’empresa Pronet, SL de 
les factures corresponents a la neteja del Centre Esportiu dels Serradells, la 
Sala Polivalent i l’Estadi Comunal dels mesos d’abril i maig, que no van ser 
efectivament realitzades a causa dels tancaments obligats d’instal·lacions per 
la pandèmia del COVID-19, en concepte de bestreta sobre la bossa d’hores a 
realitzar i al preu unitari per hora de servei contractada. 
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Segon. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍST ICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la realització 
del muntatge i manteniment de la instal·lació de l’Oficina de Correus Màgica del 
Poblet de Nadal 2020 a l’empresa Wow Comunicació, per un import de 9.538€, 
IGI no inclòs (60101/33805/226681). 
 
2. S’acorda atorgar una subvenció per un import de 1.600€ 
(60101/33500/482000) a la Sra. Maite Luque Estales, per a fer front a una part 
de les despeses del projecte d’exposició col·lectiva d’artistes d’Andorra a la 
Sala Pilar Riberaygua, havent de justificar fefaentment la destinació de l’import 
objecte de la subvenció, segons s’explicita en la normativa comunal en matèria 
de subvencions.  
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda reprogramar el cicle musical infantil Ritmes Menuts i traslladar-ne 
els concerts al pati de les escoles de Ciutat de Valls, a les 11.30 h del matí, 
dels propers dies 10, 17 i 24 d’agost, per als infants inscrits al Casal d’Infants El 
Llamp, a la Ludoteca i als Esports d’estiu. Alhora, vista la dificultat 
d’aparcament a la zona, s’acorda reservar una part de la zona d’estacionament 
bus davant de les escoles per aparcar els vehicles de les companyies dels 
grups musicals.  
 
2. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis amb VSL Esports, 
relatiu a l’organització de la Multisegur Volta als Ports d’Andorra, que se 
celebrarà el proper 9 d’agost, per un import de 2.500€, IGI inclòs 
(90101/43200/226823). 
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Tercer. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vist l’Edicte del 17 de març del 2020, mitjançant el qual es va suspendre, entre 
altres i a conseqüència de la crisi sanitària, la data límit establerta per a la 
presentació d’ofertes en relació amb el concurs nacional per al subministrament 
i col·locació de 20 jardineres esfèriques de formigó per a l’embelliment de la 
parròquia d’Andorra la Vella, publicat al BOPA núm. 14, any 2020, del 19 de 
febrer del 2020, s’acorda reprendre el procés de licitació i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vist l’Edicte del 17 de març del 2020, mitjançant el qual es va suspendre, entre 
altres i a conseqüència de la crisi sanitària, la data límit establerta per a la 
presentació d’ofertes en relació amb el concurs nacional per al servei de 
recollida dels residus excedents dipositats en els punts de recollida selectiva de 
la parròquia d’Andorra la Vella, publicat al BOPA núm. 22, any 2020, del 20 de 
març del 2020, s’acorda reprendre el procés de licitació i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
A) SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Sol·licituds d’una alta i de baixes de comerç 
- Sol·licituds d’altes de propietat. 
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B) SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de fraccionament de deute tributari que s’adjunta 
a l’acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5102887, a nom de la societat Glige, SA, 
relativa a la demanda d’alineacions de la parcel·la de terreny situada al carrer 
de les Escoles, número 27, de Santa Coloma. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5108501, a nom de la societat Emporium 
Gestió I Comercialització, SL, relativa a la demanda de divisió de finca situada 
al carrer Prat de la Creu, número 10, edifici la Llar III, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5109483, a nom de la societat Anmei, SA, 
relativa a la demanda de reforma de local comercial situat a l’avinguda 
Meritxell, número 79, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu a les obres de construcció d’una plataforma i parc a la parcel·la 
situada a l’avinguda Príncep Benlloch, número 41 a l’empresa Urbanitzacions i 
Construccions, SA-URCOSA, per un import de 158.920,70€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100) i un termini d’execució de les obres de 8 setmanes. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCE S 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’idees d’àmbit nacional per a la realització del 
projecte museogràfic innovador del Centre interactiu de la bicicleta. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden les 3 transferències de crèdit de despesa corrent següents: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a dismi nuir 

Servei de 
Manteniment/ 
Maquinària, 

instal·lacions i 
equipaments 

50211/92000/ 
213000 

Mant. 
ascensors 

Estadi i 
Quirola 

2.500,00€     

      -2.500,00€ 
Servei d'Obres/ 
Altres serveis a 

l'exterior 

50210/1500/ 
227900 

Centre Cultural La 
Llacuna/ 

Altres 
subministraments 

60106/33300/ 
221900 

Adquisició 
petit material 

3.000,00€     

      -3.000,00€ 

Cultura/ 
Festa Major 
d'Andorra la 

Vella 

60101/33801/
226610 

Institut de Música/ 
Altres 

subministraments 

60201/33401/ 
221900 

Adquisició 
petit material 

600,00€     

      -600,00€ 

Institut de 
Música/ 

Reunions, 
conferències i 

cursets 

60201/33401/
226400 
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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 11.00 h. 


