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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 7 de juliol del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 7 de juliol 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. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa i de l’Hble. Sra. 
Letícia Teixeira Da Silva. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda modificar els acords adoptats per la Junta de Govern en la sessió 
celebrada el dia 9 de juny del corrent, relatius a l’arrendament de les parcelꞏles 
de terreny amb referència cadastral 5P01909 i 5P01637, que queden redactats 
respectivament com segueix: 
 
a) S’acorda formalitzar el Contracte d’arrendament d’una parcelꞏla de terreny, 
situada a Andorra la Vella, d’una superfície de 4.002 m2, inscrita als registres 
del cadastre provisional amb el núm. 5P01909, per destinar-la a aparcament 
públic, amb les societats St. Georges, SA, I.M.A.S.A.U. SERVEIS, SLU, 
INVERSIONS MATERIALS, SAU i Jordi Cerqueda Donadeu, per un import 
mensual de 8.804,40€, a partir de l’1 de gener del 2022, i per una durada de 5 
anys.  
 
b) S’acorda formalitzar el Contracte d’arrendament d’una parcelꞏla de terreny, 
situada a Andorra la Vella, d’una superfície de 3.858 m2, inscrita als registres 
del cadastre provisional amb el núm. 5P01637, per destinar-la parcialment a 
aparcament públic de vehicles, a zona d’esbarjo i zona enjardinada, amb la 
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societat St. Georges, SA, per un import mensual de 9.645€ (2,50€ m2), a partir 
de l’1 de juliol del 2021, i per una durada de 5 anys. 
 
2. Vista la demanda presentada per part de Grans Magatzems Pyrénées, 
s’acorda autoritzar-los a colꞏlocar un carret per vendre gelats, des de les 12 h 
fins a les 21 h, a l’av. Meritxell, davant el seu establiment ocupant el mateix 
espai que la castanyera els darrers anys, de l’1 al 29 d’agost. Pel que fa a la 
demanda relativa als 2 ciclistes tipus “Tuk-Tuk” per transportar possibles 
turistes cap al centre comercial Pyrénées, s’acorda desestimar-la. 
 
3. Vista la demanda presentada per part de la Sra. Marta Brucart, s’acorda 
autoritzar-la a utilitzar un petit espai al Parc Central per dur a terme classes de 
dansa de ventre durant el mes de juliol, cada dimarts de les 18 a les 22 h. 
 
 
Segon. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Als efectes d’iniciar el compliment de la proposta guanyadora del 1r 
pressupost participatiu a la parròquia d’Andorra la Vella, s’acorda formalitzar el 
Contracte d’arrendament d’una parcelꞏla de 1.653,93 m2 situada a Santa 
Coloma, per destinar-la a zona ludicoesportiva, propietat dels germans Carine i 
Andreu Armengol Huc, per un import mensual de 3.307,86€, IGI no inclòs 
(80201/34201/200000), a comptar del dia 1 d’agost del 2021 i per una durada 
de 5 anys.  
 
2. S’acorda modificar el tipus de contracte del telèfon mòbil comunal núm. 
604872 que s’utilitza per a les xarxes socials d’Esports i passar-lo a la tarifa 
mòbil M amb un cost mensual de 30€, IGI no inclòs. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 



AJdG núm. 21/26 
07/07/2021 

 

 3 

 Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5116541 Vefects, SLU 
Subvenció Joves emprenedors  
(1r any 797,12€) 

Favorable 

5117583 
Riedweg Solutions, 
SLU 

Subvenció Joves emprenedors 
(1r any 275,29€) 

Favorable 

 
 
Tercer. 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: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
2. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació del 19-12-
2012 reguladora de la instalꞏlació de terrasses annexes als establiments del 
sector d’hostaleria. Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Consell de Comú. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de la circulació. 
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Quart.  CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar un node i una línia d’internet a Andorra Telecom per al nou 
aparcament situat a la zona de Prada de Moles, de l’avinguda Santa Coloma. 
 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar els treballs de reparació de dos trams del rec del Solà, situats entre el 
túnel del pont Pla i el túnel de la Pedrera. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Cinquè. 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 solꞏlicitud número 5114902, a nom de la societat SM & 
Associats, SL, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants 
de la parcelꞏla de terreny situada entre l’Antic Camí Ral, número 19-23 i el Riu 
Valira.  

2. S’acorda la solꞏlicitud número 5115461, a nom de la societat SM & 
Associats, SL, relativa a la demanda de construcció d’un edifici d’habitatges 
situat a l’Antic camí Ral, número 21-23. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5116959, a nom del Colegio Español Maria 
Moliner, relativa a la demanda de construcció de cobertes al pati de l’escola 
situada al carrer Tossalet i Vinyals, números 33-45. 
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4. S’acorda la solꞏlicitud número 5118290, a nom dels Srs. Carles i Julià Tomàs 
Aché, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la 
parcelꞏla de terreny situada, a l’avinguda d’Enclar, número 122. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat del Sr. Xavier Llovera Massana, atenent al fet que les 
alꞏlegacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
2. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat del Sr. Ramon Cierco Noguer, atenent al fet que les 
alꞏlegacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, la instalꞏlació, la configuració, la posada en marxa i el 
manteniment del sistema de control d’estacionament de vehicles a la via 
pública 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. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar les obres de la voravia de 
la rotonda de l’avinguda d’Enclar (rotonda del Riu d’Enclar) a l’empresa Treballs 
Públics Comesa, SL per un import de 27.635,03€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100). 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, vist que és la 
única empresa que presta aquest servei, les obres d’enquitranament del carrer 
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d’Emprivat a l’empresa Paviments Asfàltics Andorrans, SA-PAVAND, per un 
import de 15.820,46€, IGI inclòs (50201/15500/607100). 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’adequació del Teatre Comunal, fase II. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda incoar un expedient disciplinari a CBJ per dues presumptes faltes 
greus i nomenar-ne instructora la directora de Recursos Humans. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.00 h. 


