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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 11 de maig del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 11 de maig del 2022, 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 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. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Meritxell López Guitart i de l’Hble. Sr. 
Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de l’empresa VSL Sports, 
organitzadora de l'esdeveniment Andorra Multisport Festival, s’acorda 
autoritzar-los a ocupar, parcialment, l'aparcament i la zona enjardinada del Parc 
Central, amb motiu de l'esdeveniment Andorra Multisport Festival by Ironman, 
els dies següents: 
 

- Aparcament: del 13 de juny al 5 de juliol per a instal·lar el Village 
- Zona enjardinada: del 27 de juny al 5 de juliol per a instal·lar el Bike 

Park. 
 
2. Vista la demanda de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, s’acorda 
cedir tiquets d’aparcament per als esdeveniments següents, per als voluntaris 
que hi participen: 
 

- Cursa de l’Illa, dia 15 de maig, de les 8.00 a les 13.00 h: 5 tiquets 
- Cirque du Soleil, de l’1 de juliol al 31 de juliol, de les 19.00 a les 24.00 h: 

10 tiquets diaris 
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- Caminada d’ASSANDCA, dia 30 d’octubre, de les 8.00 a les 14.00 h: 10 
tiquets. 

 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
A) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda encomanar a l’Àrea de Gestió del Medi Ambient la preparació d’una 
proposta per a la instal·lació de 2 jocs infantils a la plaça del Poble, a la zona 
sud esquerra (costat passarel·la Rosa Ferrer). 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ DEL PLA NACIONAL DE RESIDUS I ABOCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant Objecte Acord 

5126006 Xavier Cardelús 
Maestre 

Sol·licitud d’embrancament 
a la xarxa d’aigua 
residuals o clavegueram, 
al carrer Prat del Rull, Ed. 
Dr. Cardelús, núm. 10 

Favorable 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’escola bressol El Xumet, s’acorda 
autoritzar-los a realitzar una petita celebració de final de curs el proper 
diumenge, 19 de juny, de les 10.00 a les 13.00 h, al parc del Prat Condal, situat 
a Santa Coloma, així com cedir-los 1 taula i 22 cadires. 
 
 
Quart. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir diverses sureres, amb motiu 
de l’obertura de les piscines cobertes del Centre Esportiu dels Serradells 
aquest estiu 2022, a l’empresa Estatges, SLU, per un import de 19.689,24€, IGI 
no inclòs (80301/34202/605000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir una cadira elèctrica per a 
minusvàlids, amb motiu de l’obertura de les piscines cobertes del Centre 
Esportiu dels Serradells aquest estiu 2022, a l’empresa Estatges, SLU, per un 
import de 8.370,00€, IGI no inclòs (80301/34202/605000). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
D’acord amb els convenis signats, s’acorda atorgar una subvenció a 
l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, per un 
import de 26.308,99€ (90102/43300/482900), per a l’execució de diverses 
accions del Pla Estratègic del Centre Històric durant l’any 2022. 
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Sisè.  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 sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Una autorització de terrassa de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionament que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 

 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de la circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la implantació de les 
eines de seguretat SOPHOS a l’empresa Serveis Microinformàtics Catalunya, 
SA (SEMIC), per un import de 20.492,26€, IGI inclòs (40201/92001/640000). 
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2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la renovació de les 
llicències Adobe a l’empresa Serveis Microinformàtics Catalunya, SA (SEMIC) 
per un import de 16.803,33€, IGI inclòs (40201/92001/640000). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Publicació d’un concurs de mobilitat  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 35 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda publicar un concurs de mobilitat interna entre els funcionaris i 
treballadors públics indefinits de l’Administració general, de l’Administració de 
Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al 
Consell General, per proveir una plaça de cap d’Equip de neteja de la via 
pública (50301/16300/110000). 
 
2. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria    
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 34 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda declarar desert el concurs de mobilitat interna del 6 d’abril del 2022, 
per tal de proveir dues places d’auxiliar de xarxes i salubritat pública, i procedir 
a la publicació externa del procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, 
mitjançant Edicte, per tal de proveir aquestes places (50301/16300/110000). 
 
3. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria    
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 34 de 
l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda declarar desert el procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria per 
tal de proveir una plaça de tècnic superior en arquitectura del 2 de març del 
2022, i procedir a la publicació externa del procés selectiu d’ingrés en segona 
convocatòria, d’acord amb l’article 31.2 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella (50101/15100/110000).  
 
4. Prolongació del nomenament de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa l’article 104.d de l’Ordinació del 30-9-2021, de la funció pública del 
Comú d’Andorra la Vella, s’acorda prolongar el nomenament dels Srs. TM i 
PLC, com a treballadors públics interins, en les places d’operaris, a comptar del 
25 de maig del 2022 i fins a la cobertura de la plaça, amb un salari en base al 
80%, del grup funcional C, nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h 
(50107/17000/130000). 
 
5. Nomenament d’uns treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposa l’article 104.c de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció pública del 
Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. 
RRM com a treballador públic interí, en la plaça de monitor de joventut per a les 
activitats organitzades des del Departament de Joventut i Participació 
ciutadana durant les vacances de Pentecosta, del 2 al 4 de juny del 2022, amb 
un salari en base a 8,57€/h treballada i una jornada total de 21 hores 
(70401/23105/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb el que 
disposen els articles 104.b, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-2021 de la funció 
pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda nomenar, amb caràcter 
provisional, la Sra. MPM com a treballadora pública interina, en la plaça de 
tècnica especialista en educació infantil, a comptar del 16 de maig del 2022 i 
fins a la reincorporació de la Sra. TFPM, titular de la plaça i amb un salari 
mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 (70202/32101/110000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda: 
 

- La renúncia de la Sra. BLF com a treballadora pública interina, en la 
plaça d’operària de neteja de les escoles bressol, no havent iniciat la 
seva relació laboral. 
 

- De conformitat amb els articles 104.a, 105 i 106 de l’Ordinació del 30-9-
2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, nomenar, amb 
caràcter provisional, la Sra. ADS com a treballadora pública interina, en 
la plaça d’operària de neteja de les escoles bressol, a comptar del 16 de 
maig del 2022 i mentre es desenvolupa i es cobreix la plaça vacant 
mitjançant el procediment de provisió, i amb un salari en base al 80%, 
del grup funcional C, nivell 1 (70202/32101/110000).  

 
6. Hores extraordinàries a remunerar    
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Març 2022 
ANJA         11:53h 
CMI         04:01h 
CBJ         11:53h 
(90301/43202/110500). 
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7. Curs 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 de l’1 de desembre del 2021, 
s’acorda autoritzar l’assistència de la Sra. LGS, tècnica d’esport i programes 
esportius, al curs de “Reciclatge de socorrisme aquàtic + DESA”, impartit per la 
Escuela Nacional de Socorismo i Salvamento Acuàtico Profesional, a 
Barcelona, en modalitat presencial, per un import de 85€/persona 
(30101/92002/163000). 

  
8. Resolució de mutu acord d’un contracte de serveis de seguretat 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda formalitzar el 
contracte de resolució de mutu acord amb Protecvall, SA relatiu al servei de 
manteniment i connexió de la central d’alarma instal·lada a l’immoble Casa 
Quim de Dolsa. 
 
9. Addenda a un contracte de serveis de seguretat 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda formalitzar 
l’addenda al contracte amb Menta Seguretat, SAU, signat l’1 de gener del 2019 
amb Vallsegur Correu Exprés, SA, relatiu a la connexió i manteniment de la 
central de detecció d’incendi, instal·lada a l’edifici El Cedre 
(30101/92002/227100). 
 
10. Signatura d’un contracte de serveis de seguretat 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda formalitzar el 
contracte de manteniment, connexió i custòdia de claus de la central de 
detecció d’incendis i sistema d’alarma d’intrusió instal·lades a la Casa Pairal de 
Santa Coloma, anomenada l’Enclau, amb l’empresa Protecvall, SA 
(30101/92002/227100). 
 
Setè.  CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar els serveis de la Fundació Privada Nostra Senyora de 
Meritxell per a la realització de tasques de suport als aparcaments comunals, 
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fins al 31 de desembre del 2022, renovable tàcitament per períodes anuals fins 
a un màxim de 6 anys incloent el període principal i les seves pròrrogues, per 
un import de 8,50€/hora, 25 hores setmanals, IGI no inclòs, 
(50501/1330101/227900), d’acord amb l’article 59 de la Llei 11/2012, del 21 de 
juny, de l’Impost General Indirecte. 
 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud presentada per la societat 
Immobles Serola, SA, relativa a l’autorització per a la construcció d’un cobert 
d’horticultura a la parcel·la anomenada “El Ribal de l’Obac”. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud d’organització de grans 
esdeveniments en el medi natural presentada pel Club Muntanyenc Sant 
Cugat, per dur a terme la XV Transfronterera Cap del Rec, que es realitzarà el 
proper 11 de juny, a la vall del Madriu-Perafita-Claror, entre d’altres, i amb una 
participació aproximada de 400 competidors. 
 
 
Vuitè.  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 sol·licitud número 5118865, a nom de Germans Babot Pla 3, 
relativa a la demanda de construcció d’un conjunt residencial d’habitatges 
plurifamiliars situats al carrer del Fener, números 27-29, carrer Verge del Pilar, 
números 7-9, i carretera de l’Obac, números 23-24  
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5123556, a nom del Sr. Robert Cassany Vila, 
relativa a la demanda de reforma i instal·lació d’un ascensor de l’edifici situat a 
l’avinguda Meritxell, núm. 61-63, i carrer de la Creu Grossa, número 4.  
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5125475, a nom de la societat Pyrénées, SA, 
relativa a la demanda de canvi de titularitat de la parcel·la de terreny coneguda 
com a “Roc de les Bruixes”, situada a la partida coneguda com “El Trillà”.   
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4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
5. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’embelliment del carrer Esteve Dolsa Pujal. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
6. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, les 
obres de renovació de les voravies a diferents llocs de la parròquia. A tal 
efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5125252, a nom de la 
societat Princiesport, SL, relativa a la demanda d’una alta de gual a l’avinguda 
d’Enclar, núm. 105. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5125402, a nom de la 
societat Tecnocar, SL, relativa a la demanda d’un canvi de titularitat del gual 
núm. 457, situat a l’avinguda Dr. Mitjavila, núm. 38. 
 
3. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5125165, a nom de la 
societat Cava Ronaldo, SLU, relativa a la demanda de baixa de la reserva 
especial núm. R000039, situat al carrer de la Llacuna, núm. 7. 
 
4. S’acorda desestimar la sol·licitud número 5125463, a nom de la Sra. Ma 
Isabel Barea Fondevila, relativa a la demanda d’anul·lació de diverses sancions 
de circulació interposades al vehicle de matrícula C4075. 
 
5. S’acorda desestimar la sol·licitud número 5125749, a nom del Sr. Oscar 
Barragan Sevilla, relativa a la demanda d’anul·lació d’una sanció de circulació 
interposada al vehicle de matrícula K1261. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acords:  
 
1. Vist l’oferta presentada, s’acorda adjudicar els lots I, II, III, IV i V del concurs 
nacional relatiu als treballs de reparació de voravies i xarxes de serveis de la 
parròquia a l’empresa Construccions, Obres Públiques i Transports, SL 
(Copitran, SL), pels preus unitaris següents, i una durada del contracte d’un 
any, renovable tàcitament per un any més: 
 

 Lot I   
Codi Descripció Unitat Preu unitari € 

1 Demolició de paviment de granit en voravia, amb 
martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a 
l'abocador  

m² 28,00 

2 Demolició de paviment de granit en voravia, amb 
mitjans manuals, càrrega i transport de runa a 
l'abocador  

m² 43,00 

3 Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb 
martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a 
l'abocador  

m² 28,00 

4 Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb 
mitjans manuals, càrrega i transport de runa a 
l'abocador 

m² 43,00 

5 Demolició de xapa de formigó en voravia fins a 10 cm 
de gruix, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de 
runa a l'abocador 

m² 28,00 

6 Demolició de xapa de formigó en voravia fins a 20 cm 
de gruix, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de 
runa a l'abocador 

m² 33,00 

7 Demolició de vorada de ciment amb martell pneumàtic 
(15 cm de gruix), càrrega i transport de runa a 
l'abocador 

m² 22,00 

8 Demolició de vorada de granit amb martell pneumàtic, 
càrrega i transport de runa a l'abocador 

m² 22,00 

9 Demolició de rigola amb martell pneumàtic, càrrega i 
transport de runa a l'abocador 

m² 18,00 

10 Subministrament i col·locació de vorada de ciment ut 19,50 
11 Subministrament i col·locació de vorada de granit ml 38,00 
12 Extracció de piquets ml 18,00 
13 Col·locació de piquets   70,00 

14 Subministrament i col·locació de una capa de formigó 
de regulació de terreny (10 cm) 

m² 20,00 

15 Subministrament i col·locació de malla de 15,00 x 15,00 
cm de diàmetre 8 

m² 18,00 
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16 Subministrament, estesa i compactació d'una capa 
barreja bituminosa en calent de 5 cm de gruix 

m² 38,00 

17 Subministrament, estesa i compactació d'una capa 
barreja bituminosa en calent de 7 cm de gruix 

m² 41,00 

18 Subministrament, estesa i compactació d'una capa 
barreja bituminosa en calent de 10 cm de gruix 

m² 45,00 

19 Subministrament, estesa i compactació d'una capa 
barreja bituminosa en fred de 5 cm de gruix 

  45,00 

20 Subministrament i col·locació de paviment de peces de 
granit rosa porrinyo de 50 x 25 i 3 cm de gruix 

m² 110,00 

21 Subministrament i col·locació de paviment de peces de 
granit de 30 x 30 i 3 cm de gruix 

m² 68,00 

22 Subministrament i col·locació de paviment de peces de 
granit de 40 x 40 i 3 cm de gruix 

m² 68,00 

23 Subministrament i col·locació de paviment de peces de 
granit de 40 x 80 i 4 cm de gruix 

m² 78,00 

 

 Lot II   
Codi Descripció  Unitat 

Preu unitari € 
1 Tall de paviment asfàltic amb serra de disc. ml 4,50 
2 Enderroc i extracció de paviment asfàltic amb martell 

pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador. (fins 20 
cm de gruix) 

m² 28,00 

3 Excavació de rasa de 0,80 m d'ample fins a 1,00 m de fons, 
en terreny normal, amb medis manuals. Càrrega i transport 
de runa fins l'abocador 

ml 125,00 

4 Excavació de rasa de 0,80 m d'ample i de més de 1,50 m 
de fons, en terreny normal, amb medis manuals. Càrrega i 
transport de runa fins l'abocador 

ml 160,00 

5 Excavació de rasa de 0,80 m d'ample fins a 1,00 m de fons, 
en terreny normal, amb medis mecànics. Càrrega i 
transport de runa fins l'abocador  

ml 38,00 

6 Excavació de rasa de 0,80 m d'ample i de més de 1,50 m 
de fons, en terreny normal, amb medis mecànics. Càrrega i 
transport de runa fins l'abocador 

ml 48,00 

7 Excavació de rasa de 0,80 m d'ample fins a 1,00 m de fons, 
en terreny amb roca, amb medis mecànics. Càrrega i 
transport de runa fins l'abocador 

ml 120,00 

8 Excavació de rasa de 0,80 m d'ample i de més de 1,50 m 
de fons, en terreny amb roca, amb medis mecànics. 
Càrrega i transport de runa fins l'abocador 

ml 160,00 

9 Enderrocament i retirada de pou de registre existent. 
Càrrega i transport de runa fins l'abocador 

ut 210,00 
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10 Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 100 mm 
(diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis 
interior 

ml 7,50 

11 Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 150 mm 
(diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis 
interior 

ml 8,50 

12 Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 200 mm 
(diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis 
interior 

ml 12,50 

13 Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 300 mm 
(diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis 
interior 

ml 21,20 

14 Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 400 mm 
(diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis 
interior 

ml 36,50 

15 Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 100 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 38,00 

16 Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 150 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 42,00 

17 Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 200 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 52,00 

18 Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 300 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 230,00 

19 Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 400 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 320,00 

20 Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 100 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 19,20 

21 Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 150 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 24,00 

22 Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 200 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 36,00 

23 Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 300 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 66,30 

24 Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 400 
mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior 

ut 253,50 

25 Ompliment de sorra per assentament de las canalització i 
protecció (0,20 cm) 

m3 29,00 

26 Ompliment amb material granular de matxaqueig 0/40 (0,65 
cm) 

m3 42,00 

27 Ompliment de la rasa amb material d'excavació 
seleccionat, en tram sec (0,20 cm) 

m3 16,00 

28 Subministrament i col·locació d'armadura en rasa m² 28,00 
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29 Formigó HM-20 en capes d'anivellament i neteja, reforç 
canalització 

m3 158,00 

30 Formigó HA-25 per armar per soleres i murs de pou de 
registre 

m3 168,00 

31 Embrancament a arqueta existent, inclòs materials i peces 
necessàries per a la seva execució 

ut 210,00 

32 Intersecció amb canalitzacions existents ut 210,00 
33 Construcció d'arqueta de 40x40 ut 140,00 
34 Construcció d'arqueta de 50x50 ut 190,00 
35 Construcció d'arqueta de 70x70 ut 250,00 
36 Subministrament i col·locació de trapa d'arqueta de 

Fabregas D-15 o similar de 40x40 
ut 32,00 

37 Subministrament i col·locació de trapa d'arqueta de 
Fabregas D-16 o similar de 50x50 

ut 59,50 

38 Subministrament i col·locació de trapa d'arqueta de 
Fabregas D-85 o similar de 70x70 

ut 151,00 

39 Pou de registre de diàmetre 1000 mm amb solera in situ, 
anells prefabricats i con de reducció fins a 2,00 m d'alçada 

ut 650,00 

40 Subministrament i col·locació de trapa de fossa de 600 mm 
de diàmetre classe D-400 tipus Pont à Mousson 

ut 250,00 

41 Subministrament i col·locació de trapa de fossa de 800 mm 
de diàmetre classe D-400 tipus Pont à Mousson 

ut 250,00 

42 Subministrament i col·locació de reixa de recollida d'aigües 
pluvials de 35 cm d'amplada i 1,00 m de llargada tipus Pont 
à Mousson. 

ut 499,50 

43 Subministrament i col·locació de reixa de recollida d'aigües 
pluvials de 50 cm d'amplada i 1,00 m de llargada tipus Pont 
à Mousson 

ut 578,00 

 

 Lot III   
Codi Descripció  Unitat Preu unitari € 
1 Demolició de paviment de granit en voravia, amb martell 

pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador  
m² 28,00 

2 Demolició de paviment de granit en voravia, amb mitjans 
manuals, càrrega i transport de runa a l'abocador  

m² 43,00 

3 Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb 
martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador  

m² 28,00 

4 Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb 
mitjans manuals, càrrega i transport de runa a l'abocador  

m² 43,00 

5 Excavació de rasa de 0,40 m d'ample fins a 0,30 m de fons, 
amb medis mecànics, inclòs càrrega i transport a 
l'abocador 

 ml 18,00 

6 Excavació de rasa de 0,40 m d'ample fins a 0,30 m de fons, 
amb medis manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador 

ml  40,00 

7 Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora ml  1,00 
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8 Col·locació de tub d'enllumenat de diàmetre 35 envoltat de 
formigó 

ml  10,00 

9 Col·locació de tubs d'enllumenat de diàmetre 63 envoltats 
de formigó 

ml 14,50 

10 Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 
mm 

ml 12,00 

11 Dau de formigó de 40x40x40 per anclatge de fanal ut 98,00 
12 Dau de formigó de 60x60x60 per anclatge de fanal ut 140,00 
13 Dau de formigó de 100x100x100 ut 320,00 
14 Reparació d'arquetes ut 350,00 
    
 Lot IV   

Codi Descripció  Unitat Preu unitari € 
1 Lloguer de retroexcavadora amb conductor h 55,00 
2 Lloguer de camió amb conductor h 65,00 
3 Lloguer de motobomba de 1200 l/minut h 18,00 
4 Col·locació de peces de granit en voreres m² 11,00 
5 Col·locació de paviment asfàltic en voreres (de 4 cm com a 

màxim de gruix compactat) 
m² 9,50 

6 Col·locació de vorada de granit en voreres ml 10,00 
7 Col·locació de vorada de formigó en voreres ml 10,00 
8 Paret d'obra fins a 15 cm de gruix m² 41,00 
9 Paret d'obra fins a 30 cm de gruix m² 70,00 
10 Mur de maçoneria m² 110,00 
11 Transport de runa a l'abocador o planta recicladora m3 85,00 

 

 Lot V   
Codi Descripció Unitat Preu unitari € 
1 Anivellament de tapes diàmetre 60 cm, amb profunditat fins 

a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta  
ut 260,00 

2 Anivellament de tapes diàmetre 80 cm, amb profunditat fins 
a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta 

ut 310,00 

3 Anivellament de reixes de 30 x 100 cm, inclòs formigonat i 
asfaltat de la junta 

ut 280,00 

 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs de 
reparació d’un tub de claveguera a l’avinguda Santa Coloma, número 61, a 
l’empresa Tècniques i Control de Canonades Tomàs Fills i Companyia, SL 
(TICC), per un import de 29.669,64€ IGI inclòs (50201/15500/607100), ja que 
és l’única empresa especialitzada en la reparació de tubs soterrats sense 
obertura de rasa. 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir divers material elèctric per a 
l’avinguda Doctor Mitjavila a l’empresa Novetats Elèctriques, SA-Novelec, per 
un import de 15.089,80€, IGI inclòs (50203/16500/607400). 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acord: 
 
S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert en l’article 44 de 
l’Ordinació del 30-4-2020 relativa a la distribució i al subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, sol·licitada per la 
societat Estació Enclar Carburants Andorrans, SA, relativa al rebut de l’aigua 
del primer trimestre del 2022, situada a l’av. de Salou, núm. 68, i derivat d’una 
fuita d’aigua involuntària. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de la Federació Motociclista d’Andorra, 
s’acorda atorgar-los una subvenció per un import de 30.000€ 
(90101/43300/482900) amb motiu de l’organització de l’X-Trial – Andorra la 
Vella, que se celebrarà el 8 d’octubre de 2022, al Poliesportiu d’Andorra la 
Vella, subvenció que serà regulada mitjançant Conveni de col·laboració.   
 
2. S’acorda formalitzar el Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i el Consolat de Portugal relatiu a l’espectacle de la intèrpret Cuca 
Roseta, que tindrà lloc el proper dia 16 de juliol, a les 20.30 hores, al Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella, en el marc del Festival de Fado Andorra 2022.   
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3. Vista la demanda presentada per part de la Sra. Anna Maria Tor Faus, 
especialista d’Educació Visual i Plàstica de l’Escola Andorrana d’Escaldes, 
s’acorda autoritzar les visites guiades a la capella de Sant Andreu per als 
alumnes de 5è curs, havent de posar en contacte l’escola amb el Sr. Fidel 
Solsona, tècnic de Recerca i Patrimoni, per concretar els detalls.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.45 h. 
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