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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 7 d’abril del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 7 d’abril del 2021, 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 
LHble. 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.Vista la demanda presentada per part de la directora de Màrqueting del 
Centre Comercial Andorrà (CCA), s’acorda donar-los permís per poder colꞏlocar 
una parada per a la venda de llibres i roses a l'entrada del Passatge Biscariet, 
per celebrar la diada de Sant Jordi, el proper 23 d'abril, sempre que compleixin 
amb totes les mesures sanitàries establertes pel Ministeri de Salut. 
 
2.Vista la comunicació rebuda el dia 12 de març per part del representant legal 
de la societat Restauració, SLU, mitjançant el qual comunicava al Comú la seva 
decisió d’abandonar l’explotació de la concessió del bar-restaurant de la plaça 
del Poble, amb efectes el dia 22 de març del 2021, i relacionava una sèrie de 
béns mobles que es trobarien en el local i que serien de la seva propietat,  
 
Vist que el local del bar-restaurant de la plaça del Poble ja es trobava tancat al 
públic des de fa més de dos mesos, sense que el Comú hagi rebut cap 
notificació ni justificant de la interrupció del servei per part del concessionari, 
 
Atès l’interès i l’obligatorietat del Comú en el sentit de mantenir i donar 
continuïtat a qualsevol servei públic i el que estableix l’article 94 del Codi de 
l’Administració, pel qual els Comuns “podran recuperar per ells mateixos la 
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possessió de llurs béns de domini públic a qualsevol moment”, la Junta de 
Govern acorda: 
 

i. Recuperar d’ofici la possessió del local objecte de concessió en mèrits 
del pacte quinzè del contracte i de l’article 94 del Codi de l’Administració. 
 

ii. Requerir al saig perquè prengui acta del mobiliari que es trobi dins del 
local, del seu estat, així com de la data de caducitat dels béns peribles. 

 
iii. Custodiar el material i mobiliari relacionat en la carta de l’empresa 

adjudicatària del 12 de març del 2021 que es trobi físicament en el local 
concessionat a la data del retorn de la possessió. Aquests béns restaran 
a la disposició de la societat concessionària per llur retirada en el termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció de la notificació, tret 
del material integrat al local, que queda propietat del Comú de 
conformitat amb el pacte novè del contracte.  

 
iv. Procedir a la retirada i destrucció de tots aquells béns peribles que es 

trobin en el local, tret que la societat concessionària manifesti la seva 
voluntat de recuperar-los i ho faci efectivament en el termini màxim de 
dos dies hàbils a comptar de la recepció de la notificació, atenent a 
raons de salubritat. 
 

v. Executar la fiança definitiva en l’import que correspongui per cobrir els 
incompliments contractuals i els danys i perjudicis ocasionats, d’acord 
amb l’article 31.3 de la Llei de contractació pública, en consonància amb 
l’article 43 de la mateixa norma, així com les previsions del contracte 
administratiu. 
 

vi. Reclamar a la societat concessionària qualsevol deute contret amb el 
Comú, així com qualsevol dany i perjudici que se’n pugui derivar del 
contracte que eventualment no quedi cobert per la fiança executada. 

 
 
Segon.  CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Editorial Límits, s’acorda autoritzar el 
pagament a través de llibres editats per l’editorial, que s’utilitzaran pel 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. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar els treballs de 
reparació de terrasses planes, de substitució de la impermeabilització de les 
cobertes transitables i de rehabilitació d’aplacats de parets exteriors del Centre 
Esportiu dels 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: 
 
S’acorda autoritzar l'Associació Ull Nu a celebrar el Festival Ull Nu del 19 al 23 
de maig del 2021, amb diferents instalꞏlacions audiovisuals interactives en 
diferents espais públics del Centre Històric, a realitzar la promoció de dit 
Festival amb esferes lumíniques i banderoles i a restringir el pas de vianants a 
la Rambla Molines i a l'ascensor del Prat de la Creu a la plaça del Consell 
General, mentre durin les activitats que es desenvolupen en aquests espais. 
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Quart.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
A) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d'Ordinació de modificació de l'Ordinació del 17-12-
2020 de preus públics per a l’any 2021 relativa a la Fira d'Andorra la Vella, amb 
l'aplicació d'un descompte addicional del 10% per facilitar les inscripcions al 
sector comercial i industrial, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Consell de Comú. 
 
2. S’acorda formalitzar un Conveni de colꞏlaboració amb l’Associació 
d’Importadors de Vehicles d’Andorra relatiu a la participació dels seus associats 
a la Fira d’Andorra la Vella.  
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

- Altes, baixes, modificacions i una altra solꞏlicitud de comerç. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda iniciar els tràmits administratius per a contractar, amb caràcter 
d’urgència, els treballs de reparació d’un tram del rec del Solà, a la zona del 
pont Pla. 
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Setè.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
construcció del Centre d’Art 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. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’una transferència de crèdit de despesa de capital a la 
partida 50101/15100/612000 (Urbanisme/Millora d’edificis) de la partida 
50101/15500/607100 (Urbanisme/Vies públiques) per un import de 620.000€, 
per poder licitar les obres per construir el Centre d’Art d’Andorra la Vella. 
Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorden 2 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les 
demandes dels departaments i detallades en la taula següent: 
 

Partida a augmentar Concepte Import Partida a disminuir 
Aparcaments 

Horitzontals amb 
Barrera/ 

Aparcaments  

50503/ 
1330200/ 
217007 

Treballs 
aparcaments 

25.000€     

      -25.000€ 

Aparcaments 
horitzontals 

amb barrera/ 
Aparc. Fener 

1/ 
Lloguer 

terrenys i 
béns naturals 

50503/ 
1330202/ 
200000 
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Promoció 
Comercial/ 

Petit Mobiliari i 
estris 

90102/ 
43300/ 
220300 

Compra 
material 
Oficina 

atenció al 
comerç 

6.000€     

      -6.000€ 

Promoció 
Comercial/ 
Promoció 
Comerç 

90102/ 
43300/ 
226821 

 
 
 
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. 


