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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 24 d’agost del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 24 d’agost del 2022, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol 
menor. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
els membres següents: 
 
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. Conxita Marsol Riart, cònsol major, 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 del Sr. Jordi Guasch, monitor 
d'Esports del Comú d'Escaldes-Engordany, s’acorda autoritzar l’organització de 
la 12a Cursa de Monitors que tindrà lloc el proper dissabte 27 d'agost, durant el 
matí, pels carrers d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, i col·laborar amb 3 
invitacions de dia del Centre Esportiu dels Serradells en concepte de premis 
destinats als equips guanyadors. 
 
2. S’acorda el desplaçament a Lima (Perú) de les Sres. Esther Blanco i Mireia 
Pedescoll, tècniques en desenvolupament de projectes turístics i comercials, 
amb motiu del Seminario Internacional “Observatorio de Turismo de Lima 
Metropolitana: retos de la inteligencia y prospectiva turística”, organitzat per la 
UCCI, que tindrà lloc els propers dies 12 i 13 de setembre. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
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ÀREA DE GESTIÓ D’HIGIENE I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar les subvencions següents per a la gestió integral de les 
colònies de gats a la parròquia d’Andorra la Vella, durant l’any 2022, i publicar 
al BOPA l’Edicte corresponent: 
 
Partida pressupostària: 50301/16200/482900 – Higiene i Medi Ambient/Altres 
col·laboracions 
 

Expedient Sol·licitant Resolució 

5127274 
RonronejAnd, Associació protectora dels 
gats ferals i en situació de risc del Principat 
d’Andorra 

4.615,50€ 

5127557 Associació Gats i Miau Andorra 7.384,50€ 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir un remolc per a la carrossa de 
reis a l’empresa Americana Imports, per un import de 8.343,54€, IGI no inclòs 
(60101/33000/608300). 
 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de l’Associació de Professionals de 
l’Activitat Física i l’Esport, s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’adreça del Centre 
Esportiu dels Serradells com a seu social, així com la cessió d’una bústia a 
l’Espai d’Entitats Ciutadanes al mateix centre, havent de presentar al Servei de 
Participació Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions del 
Govern en un termini màxim de 3 mesos. 
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Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
2. Vista la demanda presentada per part l’Associació Handball School, s’acorda 
autoritzar i col·laborar en l’organització d’una Jornada de tirs solidaris, en 
benefici de l’ONG Aigua de Coco Andorra, que tindrà lloc el dijous 1 de 
setembre de les 10.00 a les 13.30 h i de les 16.00 a les 19.00 h, a la plaça de 
l'antiga caserna de bombers. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord:  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del 13 d’abril del 2022 i la nova demanda 
presentada per part de l’Automòbil Club d’Andorra, amb motiu de l’organització 
del 51è Ral·li d’Andorra Històric que se celebrarà del 16 al 18 de setembre del 
2022, s’acorda modificar les condicions de les cessions d’ús de l’aparcament 
d’autobusos Centre Ciutat i plaça de la Rotonda en el sentit següent: 
 

- Aparcament d’autobusos Centre Ciutat del 15 al 18 de setembre. 
- Plaça de la Rotonda per a la ubicació del podi de sortida el divendres 16 

de setembre de 17.00 a 21.00 h. 
 
 
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 sol·licitud número 5128600, a nom de la societat Aixec 18, SLU, 
relativa a la demanda de canvi de titularitat de la parcel·la de terreny situada al 
carrer Prat de la Creu, número 40. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5128605, a nom de la societat Novetats 
Elèctriques, SA, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la parcel·la de 



AJdG núm. 22/33 
24/08/2022 

 

 4 

terreny resultant del Pla Parcial PP-SUR-17.2 Estadi, situada a la carretera de 
la Comella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunten a l’acta. 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de control de 
qualitat de les obres de reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu a 
l’empresa Pirineu Inspecció i Control, per un import de 9.989,16€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100). 
 
5. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’enderroc de l’edifici Plaça de Braus, situada a l’aparcament del terreny Prada 
Casadet. 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 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional relatiu 
al subministrament de dos vehicles grua per al Servei de Circulació, mitjançant 
la modalitat de rènting, a l’empresa Societat Financera Pyrénées, SA, pels 
imports següents, amb una durada del contracte de 4 anys i un termini de 
lliurament de 226 dies naturals: 
 

- Preu mensual de 4.712€, per al conjunt dels dos vehicles 
(50401/13300/204000). 

- Penalització per quilòmetre addicional respecte de l’estimatiu proposat 
pel Comú (25.000 km/any): 0,10€ 

- Bonificació per quilòmetre no realitzat sobre aquesta mateixa base 
(25.000 km/any): 0€. 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord:  
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament de diferents elements per a l’enllumenat públic de l’avinguda 
Príncep Benlloch. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5129039 
Secretaria d’Estat 
d’Esports 
Govern d’Andorra 

Sol·licitud 
d’embrancament d’aigua 
potable a la Baixada del 
Molí, 31-35 

Favorable 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa i urgent, els 
treballs d’adequació del carrer d’accés al Centre Esportiu dels Serradells i a la 
plaça Baró Pierre de Coubertin, a l’empresa Locub, SA, per un import de 
24.884,66€, IGI inclòs (80301/34202/612000). 
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Setè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs de 
reparació del tub del rec de l’Obac, en el tram nomenat Perrutxeta, a l’empresa 
Tècniques i Control de Canonades-TICC, per un import de 15.988,50€, IGI 
inclòs (50103/17203/617000), ja que és l’única empresa especialitzada en la 
reparació de tubs soterrats sense obertura de rasa. 
 
2. S’acorda declarar desert el concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
de millora de la secció hidràulica del pas del rec de l’Obac sobre el riu de la 
Comella.  
 
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
millora en diversos punts dels murs de sosteniment del rec del Solà, segons 
previsions per a l’exercici 2022. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Vuitè.  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 d’altes, baixes i modificacions de comerç, que 
s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionaments que s’adjunten a l’acta. 
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SERVEI DE DEUTORS 
 

Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Avís pel qual es notifica a diverses persones que el 
Comú d’Andorra la Vella ha dictat un acte administratiu que afecta els seus 
interessos. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar la contractació 
d’un servei de prevenció aliè (SPA) de riscos laborals. A tal efecte, s’aproven 
els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte 
de licitació. 
 
 
 
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. 


	Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional relatiu al subministrament de dos vehicles grua per al Servei de Circulació, mitjançant la modalitat de rènting, a l’empresa Societat Financera Pyrénées, SA, pels imports següen...
	- Preu mensual de 4.712€, per al conjunt dels dos vehicles (50401/13300/204000).

