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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 de setembre del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 22 de setembre 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. S’acorda la proposta de Conveni entre el Comú d’Andorra la Vella, el Comú 
d’Escaldes-Engordany, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la 
societat Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (CAPESA) relatiu 
a la connexió alternativa de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a la xarxa 
d’aigua potable comunal d’Andorra la Vella. Aquesta proposta s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorda formalitzar el Conveni de colꞏlaboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i el Govern relatiu a la recepció, exhibició i manteniment d’una escultura al 
Parc Central, en reconeixement a les persones voluntàries d’Andorra que en 
moments crítics han donat suport tant a les administracions públiques com a la 
societat en general. 
 
3. S’acorda formalitzar l’Addenda al Conveni signat el 27 de febrer del 2019 
amb la Fundació Privada Armor i la societat Armor, SA amb l’objectiu de 
construir un ascensor a l’edifici destinat a ús d’equipament assistencial i social 
situat al carrer Ciutat de Valls, 49 i 69, que faciliti la connectivitat entre 
l’avinguda Príncep Benlloch, el carrer Ciutat de Valls i les seves àrees 
d’influència. 



AJdG núm. 21/34 
22/09/2021 

 

 2 

4. S’acorda formalitzar el Contracte d’arrendament amb el Sr. Joan Llorens 
Millat relatiu a una parcelꞏla de terreny situada a Santa Coloma, per un import 
de 1.131.24€/mes (514,20 m2), a comptar de l’1 d’octubre i per una durada de 5 
anys, prorrogable per períodes anuals. 
 
5. S’acorda iniciar els tràmits administratius per a la contractació d’uns estudis 
tècnics per a actualitzar les cobertures d’assegurança del Centre Esportiu dels 
Serradells i altres instalꞏlacions, en especial respecte als capitals assegurats en 
continent i en contingut. 
 
 
Segon. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs per reemplaçar 
el revestiment del terra existent al passadís dels vestuaris de la planta -1 de 
l’edifici principal de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a l’empresa MS Grup, 
SL, per un import de 14.264,97€, IGI no inclòs (80201/34201/612000). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 
 

Núm. 
Registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5118698 
Cristina Rodriguez 
Ramos 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
119,01€) 

Favorable 

5119318 
Camille Feliz Felipe 
Pula 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
98,48€) 

Favorable 
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5113266 
José Luis Rodea 
Casella 

Subvenció Joves 
emprenedors (2n any 
354,91€) 

Favorable 

5118894 Aitor Estela Pena 

Subvenció Joves 
Emprenedors denegada 
vist que no compleix 
l’article 4.1 

Desfavorable 

 
 
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  
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar 
- Una solꞏlicitud del cens de població 
- Altes al cens electoral. 

 
 
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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B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar a l’empresa Andorra Telecom un mòdul d'accés a internet 
professional 1Gbps per al dipòsit de vehicles del Servei de Circulació, per un 
import de 55,00€, IGI inclòs per a l'alta i 69,00€, IGI inclòs per a l'abonament 
mensual (40201/92001/222000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda convocar un 
procés selectiu d’ingrés, mitjançant Edicte, per tal de proveir 2 places vacants 
d’aspirants al càrrec d’agent de circulació per al Servei de Circulació Comunal 
(50401/1330000/110000). 
 
2. Permís administratiu retribuït  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l’article 55.a.9 
de l’Ordinació del 28-10-2019 de modificació de l’Ordinació de la funció pública 
del Comú d’Andorra la Vella del 10-12-2002, s’acorda atorgar un permís 
administratiu retribuït, a demanda de la Federació Andorrana de Muntanyisme, 
al Sr. MDD, per al 24 de setembre del 2021, per assistir a la prova Skyrunning 
World Series, com a membre de l’Equip Nacional de Curses de Muntanya, que 
es durà a terme a Euskadi. 
 
3. Renúncia i contractació d’un treballador públic interí 

 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. PVP com a treballadora pública interina, en la plaça 
de professora d’acordió per al Servei de l’Institut de Música. 
 
b) De conformitat amb els articles 109.c, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, contractar i nomenar, amb caràcter provisional, la 
Sra. SDE com a treballadora pública interina, en la plaça de professora 
d’acordió, a comptar de l’1 d’octubre del 2021 i fins al 30 de juny del 2022, amb 
un salari en base a 16,15€/h a raó de 17h25 setmanals, contractació i data 
d’inici supeditades a l’obtenció del permís de treball fronterer 
(60201/33401/130000). 
 
4. Contractació d’un treballador públic interí 

 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.b, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. BRM com a 
treballador públic interí, en la plaça d’operari del servei de medi ambient, a 
comptar del 27 de setembre del 2021 i fins a la reincorporació del Sr. CDS, 
titular de la plaça i amb un salari mensual en base al 80% de la banda salarial, 
del grup funcional C, nivell 5. (50107/17000/110000). 
 
5. Modificació horària d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda ampliar la jornada 
laboral de la Sra. MMA com a treballadora pública interina, en la plaça monitora 
de ball en línia per als tallers de l’equip de Projectes Gent Gran Activa, de l’1 
d’octubre al 17 de desembre del 2021, passant a realitzar una jornada setmanal 
de 3h, amb un salari en base a 23,90€/h treballada (70105/23104/130000). 
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6. Cursos de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el Pla de 
Formació aprovat per la Junta de Govern del 14 de novembre del 2020, 
s’acorda autoritzar l’assistència del Sr. CBA, cap d’Àrea de Noves Tecnologies, 
a la formació “Res canvia, si res canvia: metodologia pràctica per poder 
implantar canvis a les organitzacions públiques i parapúbliques”, organitzat per 
Lidera, de manera presencial, els dies 14, 18, 21 i 25 d’octubre del 2021, amb 
una durada de 12 hores i per un import de 460€/persona 
(30101/92002/163000). 
 
 
Quart.  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 5118101, a nom de la Sra. Laura Sanchez 
Fores, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la 
parcelꞏla situada a la ctra. de l’Obac, números 32-34, carrer Verge del Pilar, 
números 7-9 i carrer del Fener, números 27-29.  
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5119174, a nom de la Federació Andorrana de 
Futbol, relativa a la demanda de modificació del projecte aprovat de les obres 
provisionals d’ampliació dels vestuaris de dos camps de futbol a la unitat PP-
SUR-12 “Borda Mateu”. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5119246, a nom del Sr. Pere Torres 
Masbernat, relativa a la demanda de reforma i ampliació de l’habitatge 
unifamiliar situat al carrer Tossalet i Vinyals, número 9-11 de La Margineda.  
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5119268, a nom dels Srs. Pere Besolí Solé i 
Cristina Palmitjavila Serra, relativa a la demanda de divisió de la propietat 
horitzontal de l’edifici situat a l’av. Santa Coloma, número 45. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5119342, a nom del Sr. Robert Cassany Vila, 
relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants de la parcelꞏla 
situada a l’av. Meritxell, números 61-63 i carrer de la Creu Grossa, número 4. 
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6. S’acorda la solꞏlicitud número 5120249, a nom de la societat British College 
Overseas, SL, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres 
de construcció d’uns mòduls provisionals destinats a aules a la parcelꞏla 
situada a la carretera de la Comella. 
 
7. S’acorda la solꞏlicitud número 5119987 a nom del Sr. Oliver Cairó Piqué, 
relativa a la demanda de primera ocupació de les obres d’agregació i reforma 
de dos habitatges en un de l’edifici situat a la Baixada del Molí, 41, 3r 1a i 3r 4t.  
 
8. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament, la 
instalꞏlació i la configuració d’un sistema de vídeowall per al Servei de 
Circulació a l’empresa Comunicació i Televisors, SLU-COM TV, per un import 
de 17.064,00€, IGI inclòs (50401/13300/608100). 
 
2. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua + 
55,10€ de pupilꞏlatge, al vehicle propietat del Sr. DBA, atenent al fet que les 
alꞏlegacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
3. S’acorda retornar de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al vehicle 
propietat del Sr. GRC, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades de la sanció 
que en porta causa han estat acceptades. 
 
4. S’acorda nomenar el Sr. Miquel Rossell, coordinador de mobilitat, com a 
interlocutor per al Pla de Seguretat Intern del Lycée Compte de Foix. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional 
relatiu al subministrament, en règim de lloguer, de diversos ornaments per a 
l’enllumenat de Nadal, per una durada de 2 anys, a les empreses següents 
(50203/16500/607400):  
 

- Cairó, SL: 
 

Lot Unitats Concepte 
Preu unitari per període 

nadalenc lloguer (IGI 
inclòs) 

1 60 Motius per fanals de 7m 109,73€ 

2 40 Figures de mitja lluna 1.250,87€ 

 
- Novetats Elèctriques, SA-NOVELEC: 

 

Lot Unitats Concepte 
Preu unitari per període 

nadalenc lloguer (IGI 
inclòs) 

3 1 
Arbre de branques 
regulables 

30.493,10€ 

4 1 Figura 56.881,44€ 

 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs nacional, de contractació urgent, per adjudicar 
els treballs d’obra civil necessaris per a la connexió de la xarxa d’aigua potable 
d’Andorra la Vella a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. A tal efecte, 
s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publicarà al 
BOPA l’Edicte de licitació, una vegada s’hagi signat el Conveni corresponent 
amb les administracions concernides. 
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C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorden dues 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 

Aparcament 
Centre Històric/ 

Serveis 
telefònics 

50504/1330103/ 
222000 

Línia Ipsilon  3.000 

    

      

-3.000 

Aparcament 
Centre 

Històric/ 
Neteja i 

sanejament 

50504/1330103/ 
227000 

Escola Bressol 
Conxita Mora 

Jordana/ 
Maquinària, 

instalꞏlacions i 
equipaments 

70202/32101/ 
213000 

Manteniment 
instalꞏlacions 

EBCMJ 
2.000 

    

      

-2.000 

Cases 
Pairals/ 

Colꞏlectiu de 
persones 

70102/23102/ 
223100 

 
2. S’acorda el compromís de despesa de 216.897,42€ (40101/92901/463001 - 
Comptabilitat i Facturació/Compte de compensació), el qual caldrà liquidar al 
Govern d’Andorra durant el primer trimestre de l’any 2022, un cop tancats els 
comptes del 2021. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de la Sra. Clara Pladevall, representant 
de l’entitat Andorra Innovació i Recerca, s’acorda la instalꞏlació, durant dues 
setmanes, d’una exposició de fotografies de flors del Pirineu, itinerant per totes 
les parròquies, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Conveni de colꞏlaboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i el Consolat de Portugal, relatiu a l’espectacle Fado, de la intèrpret Fábia 
Rebordao que tindrà lloc el proper dia 1 d’octubre, al Centre de Congressos. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar la construcció 
d’un parc infantil inclusiu a la zona de l’aparcament del carrer Mossèn Lluís 
Pujol. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques 
i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
 
 
 



AJdG núm. 21/34 
22/09/2021 

 

 11 

A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 17 de setembre, 
s’acorden les propostes de prestacions econòmiques socials (PES) següents: 
 

- Expedient 19*2020: una PES per cobrir el cost íntegre del Casal 
d’Infants el Llamp, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor.  

 
- Expedient 32*2021: una PES per cobrir el cost íntegre d’Escoles 

Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor.  
 

- Expedient 16*2019: una PES per cobrir el cost íntegre del Casal 
d’Infants el Llamp, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors. 

 
- Expedient 41*2018: una PES per cobrir els cost íntegre d’Escoles 

Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors. 
 

- Expedient 41*2018: una PES per cobrir els cost íntegre del Campus 
multiesports, durant el període de vacances escolars d’estiu 2021, per a 
un menor. 

 
- Expedient 41*2018: una PES per cobrir els cost íntegre del Campus 

d’atletisme, durant el període de vacances escolars d’estiu 2021, per a 
un menor. 

 
- Expedient 41*2018: una PES per cobrir els cost íntegre del Casal 

d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars d’estiu 2020, 
per a un menor. 

 
- Expedient 33*2021: una PES per cobrir els cost íntegre d’un certificat de 

convivència. 
 

- Expedient 34*2021: una PES per cobrir els cost íntegre de l’Escola 
Bressol Conxita Mora Jordana, per un període de 4 mesos (setembre a 
desembre 2021). 

 
- Expedient 35*2021: una PES per fer front al cost íntegre del deute en 

concepte de Foc i Lloc i Serveis corresponent als anys 2020 i 2021. 
 

- Expedient 61*2014: una PES per fer front al cost íntegre del deute en 
concepte de Foc i Lloc i Serveis corresponent a l’any 2020. 
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- Expedient 61*2014: una PES per fer front al cost íntegre en concepte de 
Foc i Lloc i Serveis 2021 i amb caràcter definitiu segons la resolució de 
la CASS. 

 
- Expedient 36*2021: una PES per fer front al cost íntegre en concepte de 

Foc i Lloc i Serveis 2022 i I fins l’any 2023, segons resolució de la 
CONAVA. 

- Expedient 52*2018: una PES per fer front al cost íntegre en concepte 
d’un deute de Foc i Lloc i Serveis 2020 i 2021. 

 
- Expedient 52*2013: una PES per cobrir el cost íntegre del Campus de 

Futbol, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors. 
 

- Expedient 36*2021: una PES per cobrir el cost íntegre de les activitats 
d’Escoles Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. 
El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost del 
menjador. 

 
- Expedient 36*2021: una PES per cobrir el cost íntegre de les activitats 

del Campus Multiesports, durant les vacances d’estiu 2021, per a un 
menor. El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat assumirà el cost 
del menjador. 

 
- Expedient 70*2012: una PES per cobrir el cost íntegre d’Escoles 

Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor.  
 

- Expedient 36*2021: una PES per cobrir el cost íntegre del Campus 
Multiesports, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor.  

 
- Expedient 32*2017: una PES per cobrir el cost íntegre d’Escoles 

Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors. 
 

- Expedient 32*2017: una PES per cobrir el cost íntegre del Campus 
Multiepsort, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors. 

 
- Expedient 12*2019: una PES per cobrir la quantia de 608,32€, 

corresponent al cost d’Escoles Esportives, durant les vacances d’estiu 
2021, per a dos menors. Així la família haurà de fer front la quantia de 
460,87€. 

 
- Expedient 13*2015: una PES per cobrir el cost íntegre del Campus de 

vòlei, durant les vacances d’estiu 2021, per a dos menors.  
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- Expedient 10*2019: una PES per cobrir el cost íntegre d’Escoles 
Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. 

 
- Expedient 10*2019: una PES per cobrir el cost íntegre del Casal 

d’Infants el Llamp, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. 
 

- Expedient: 25*2016: una PES per cobrir el cost íntegre d’Escoles 
Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. 

 
- Expedient: 23*2021: una PES per cobrir el cost íntegre d’Escoles 

Esportives, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. 
 

- Expedient: 23*2021: una PES per cobrir el cost íntegre del Campus de 
Futbol, durant les vacances d’estiu 2021, per a un menor. 
 

- Expedient: 37*2021: una PES per cobrir el cost íntegre d’un deute en 
concepte de Foc i Lloc i Servies corresponent als anys 2019-2021. 

 
- Expedient: 22*2012: una PES per cobrir el cost de Foc i Lloc i Serveis 

2021 i fins a l’any 2030. 
 
 
B) GENT GRAN  
 
CASA PAIRAL SANTA COLOMA  
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el Contracte d’arrendament amb la societat Immobiliària 
Les Pletes, SL relatiu a un local situat a l’edifici Pic d’Enclar, radicat al Camí 
Ral, número 19, planta baixa, de Santa Coloma, per destinar-lo a Casa Pairal, 
per un import de 1.948,44€/mes, IGI inclòs, i 200 €/mensuals en concepte 
d’aigua i calefacció (70601/23100/202000), a comptar de l’1 d’octubre i per una 
durada de 5 anys, prorrogable per períodes anuals. 
 
 
CASAL CALONES  
 
Acords: 
 
1. S’acorda realitzar la festa del 15è aniversari del menjador Calones el proper 
dimecres 6 d’octubre, organitzant un dinar commemoratiu al Centre de 
Congressos. L’import de la despesa és de 3.210€ (70104/23103/226600). 
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2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la redacció del projecte i 
direcció de les obres de remodelació dels pisos del Calones al despatx Palau 
Arquitectura, per un import total de 25.080€ (70104/23103/612000), dels quals 
12.540€ pel que fa a la redacció de projecte i 12.540€ a la direcció d’obres.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.30 h. 


