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Acta: 21 / 20 

Data: 8 de juny de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta, a excepció de l’Hble. Sr. Antoni 
Fernández, que ha excusat la seva absència 

Inici de la sessió: 17:00 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 20/20, del 2 de 
juny. 

 
Finances 

2. S’aprova la relació de baixa, retorns i anul·lacions de rebuts núm. 10/2020, per un 
import de 92 €, atès que no és possible la gestió de cobrament o que s’ha efectuat 
cobraments a retornar. 

Administració 

3. S’aprova la relació de pagaments fraccionats núm. 4/2020, per un import total de 
1.436,40 €. 

4. Vist el Reglament del 23-12-2008, d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social, i 

particularment el seu articles 4 (d’exempció de pagament de diversos tributs per casos de 

necessitat reconeguda); 

S’aprova la sol·licitud núm. 7083850, eximint a la sol·licitant del pagament de 
l’impost del foc i lloc. 

5. S’aproven les següents sol·licituds de comerç: 

Sol·licituds de baixa (2): 

• Sol·licitud núm. 7083799, presentada pel negoci LAMONT HOME-DECO, dedicat a 
la venda de mobles. 

• Sol·licitud núm. 7083881, presentada pel negoci DS DIGITAL, dedicat a  la concessió 
d’ús, cessió o llicència de drets d’autor i drets connexos sobre produccions 
audiovisuals. 

Sol·licituds d’obertura (2): 

• Sol·licitud núm. 7083727, presentada pel negoci OIGRESMARKET, dedicat a 
activitats d’intermediació comercial. 

• Sol·licitud núm. 7083744, presentada pel negoci OFICINA JET OFI-JET, dedicat a la 
venda al detall d’articles de papereria, material, maquinària i mobiliari d’oficina i 
informàtica; la venda al detall i al major de material d’electrònica i comunicació, i la 
instal·lació, reparació i manteniment de maquinària, equips i aparells d’informàtica.. 
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Sol·licituds de modificació d’activitat (2): 

• Sol·licitud núm. 7083628, presentada pel negoci TERMIC PLAC R.F. dedicat en 
endavant a treballs amb guix, de paleta, de pintura i d’aïllament tèrmic de façanes 

• Sol·licitud núm. 7083784, presentada pel negoci ARMAND PEDROS OLIVEIRA 
DISSENYADOR-APOD  dedicat en endavant a treballs de disseny gràfic i agència de 
publicitat. 

Sol·licitud de modificació d’activitat i canvi d’adreça (1): 

• Sol·licitud núm. 7083007, presentada pel negoci INTERPRO dedicat en endavant a 
la venda al detall per Internet de roba esportiva; realització de treballs de màrqueting 
en xarxes socials; serveis de màrqueting, comunicació i estratègia empresarial 
(posicionament de pàgines web); formacions en l’àmbit de la publicitat i del 
màrqueting; venda al detall, activitats d’intermediari comercial i lloguer d’automòbils; 
gestió de sales de festes i discoteques, i organització, direcció i gestió de 
competicions esportives, esdeveniments, estades esportives i excursions amb 
vehicles de motor. 

Sol·licitud de suspensió d’activitat comercial (1): 

• Sol·licitud núm. 7083810, presentada pel negoci PROMOCIONS ANDORRANES, 
dedicat a la venda al major d’articles de regal. 

Sol·licituds d’instal·lació de terrasses de bar (2): 

• Sol·licitud núm. 7083578, presentada pel negoci BELUGA D’OR. 

• Sol·licitud núm. 7083557, presentada pel negoci FORMULES DE RESTAURACIÓ T-
FOREST. 

Medi Ambient 

6. Vist l’article 17 (zones de seguretat) de la llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça; 

Vista la carta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, sol·licitant que es 

comuniquin les zones d’activitat humana de la parròquia considerades com a zones de 

seguretat, per prohibir-hi la caça; 

S’aprova definir el Pla d’Engolasters com a zona de seguretat per prohibir-hi la caça 
durant tot l’any, i comunicar aquest acord al ministeri de Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat. 

Cadastre 

7. Vista la sol·licitud 7081026, de verificació de límits de propietat privada amb terreny 

comunal; 

Vista l’acta de la Comissió de delimitació, de data de 4 de desembre de 2019, nomenada 

per la Junta de Govern per a la fixació dels límits amb terreny comunal de la parcel·la 

7P01605; 

Vist el plànol aportat per la propietat, de data 6 de desembre de 2019, número 54.002.56, 

índex D; 
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S’aprova delimitar la propietat conforme al darrer plànol aportat, de data 6 de 
desembre de 2019, i procedir al període d’informació pública. 

Esports 

8. Vista la convocatòria d’un concurs públic amb l’objecte d’adjudicar el subministrament de 

gorres i samarretes per als infants i joves inscrits als Esports Estiu 2020 (en endavant 

Escaldes-Estiu), publicada al BOPA núm. 18, de data 12 de març de 2020; 

Vista l’adjudicació provisional per part de la Mesa de Contractació, de data 8 de juny de 

2020 a les empreses STYL-AND (samarretes infantils, per un import de 4.407,85 € IGI 

inclòs) i SERIPRINT (samarretes d’adults i gorres, per imports de 776,00 € i 3.465 € IGI 

inclòs, respectivament), després de prendre en consideració les següents ofertes 

presentades: 

Samarretes per a infants 

 Model Preu 
unitari 

Preu total 
(2.215 samarretes) 

Puntuació 

SERIPRINT 

MKT Rox 2,27 € 5.028,05 € (IGI inc.) 10 

Roly Caminera 1,95 € 4.319,25 € (IGI inc.) -- 

Roly Bahrein 2,20 € 4.873,00 € (IGI inc.) -- 

Sol’s Sporty 2,28 € 5.050,20 € (IGI inc.) 9,5 

Aqua Royal Tecnica 2,47 € 5.471,05 € (IGI inc.) 10,5 

STYL AND Roly Bahrein 2,01 € 4.453,75 € (IGI inc.) 11,5 

PUBLI REGAL 
Roly Caminera 1,85 € 4.097,75 € (IGI inc.) 10,5 

Sol’s Sporty 2,57 € 5.692,55 € (IGI inc.) 8 

CORAL PRINT 
Aqua Royal Tecnica 3,52 € 8.147,66 € (IGI inc.) -- 

Valento Resitene 3,20 7.406,96 € (IGI inc.) 8,5 

Samarretes per a adults 

 
Model Preu 

unitari 
Preu total 

(400 samarretes) 

SERIPRINT Sol’s Regent 1,94 € 776,00 € (IGI inc.) 

CORAL PRINT Keya 3,09 € 1.236,00 € (IGI inc.) 

Gorres 

 
Model Preu 

unitari 
Preu total 

(550 gorres) 
Puntuació 

SERIPRINT  
MH2004 (adult) 3,15 € 1.732,50 € (IGI inc.) 

8 
MH2004 (infant) 3,15 € 1.732,50 € (IGI inc.) 

STYL AND 
Kisse/Modiak (adult) 3,44 € 1.892,00 € (IGI inc.) 

7,5 
Kisse/Modiak (infant) 3,44 € 1.892,00 € (IGI inc.) 

PUBLI REGAL 
Roly (adult) 3,51 € 1.930,50 € (IGI inc.) 

7 
Roly (infant) 3,51 € 1.930,50 € (IGI inc.) 

CORAL PRINT 

MKT – cotó brodada (adult) 3,98 € 2.287,50 € (IGI inc.) 
6,5 

MKT – cotó brodada (infant) 3,95 € 2.270,26 € (IGI inc.) 

MKT – cotó serigrafiada (adult) 1,97 € 1.132,26 € (IGI inc.) 
7 

MKT – cotó serigrafiada (infant) 1,94 € 1.115,01 € (IGI inc.) 
 

S’aprova l’adjudicació definitiva dels següents subministraments: 
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• 2.215 samarretes per a infants, model Roly Bahrein, a l’empresa STYL-AND, per un 
import total de 4.453,75 € (IGI inclòs). 

• 400 samarretes per a adults, model Sol’s Regent, a l’empresa SERIPRINT per un 
import total de 776 € (IGI inclòs). 

• 550 gorres per a infants i 550 gorres per a adults, model MH2004, a l’empresa 
SERIPRINT per un import total de 3.465 € (IGI inclòs). 

Cultura 

9. S’aprova la compra de 20 Ukeleles a l’empresa MARRUGAT, per un import unitari 
de 35 € (IGI inclòs) i un import total de 700 € (IGI inclòs), a fi que es destinin al seu 
ús per part dels nens i nenes que participin al programa “Escaldes-Estiu”. 

Promoció econòmica 

10. Es proposa la convocatòria d’un concurs públic per al lloguer, transport, muntatge, 
desmuntatge i instal·lació d’il·luminació de Nadal per ser utilitzats durant el període 
2020-2022, per un cost previst estimat de 70.000 € anuals durant dos anys (IGI 
inclòs). 

11. S’aprova adjudicar el manteniment dels ninots de tres dimensions de Disney dels 
que el Comú disposa en propietat a l’empresa NOVELEC, atès que aquesta és la 
única en el mercat nacional que disposa de les peces per fer les reparacions 
necessàries, per un import de 6.740,25 € (IGI inclòs). 

Recursos humans 

12. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir una plaça de cuiner/a de les 

Escoles Bressol, publicat al BOPA en data 12 de febrer de 2020; 

Vist que l’única candidata no ha obtingut la puntuació mínima requerida per a la plaça; 

S’aprova convocar un concurs de provisió externa per a la plaça de cuiner/a de les 
Escoles Bressol. 

13. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir una plaça d’auxiliar de la Llar de 

Jubilats, publicat al BOPA en data 11 de març de 2020; 

Vist que cap candidat/a s’ha presentat al mencionat concurs; 

S’aprova convocar un concurs de provisió externa per a la plaça d’auxiliar de la llar 
de Jubilats. 

14. Vista la petició d’una funcionaria per obtenir un permís no retribuït per atendre el seu fill a 

càrrec, afectat d’una malaltia, des del 10 de juny fins al 9 de setembre de 2020; 

Vista l’Ordinació del 4-3-2010 de modificació de l’Ordinació de la funció pública, en relació 

als permisos administratius i a les vacances dels empleats, apartat C.7.1, que permet 

obtenir un permís administratiu no retribuït de fins a 12 mesos per atendre un familiar a 

càrrec afectat d’una malaltia greu; 

S’aprova resoldre favorablement la petició de permís administratiu no retribuït, a 
comptar del dia 10 de juny i fins al 9 de setembre de 2020. 
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15. S’aprova dur a terme les contractacions, dels dies 6 de juliol al 4 de setembre, en el 
marc del programa “Escaldes-Estiu”, dels següents professionals, pels imports 
totals mencionats: (i) Professor Jean-Luc Herbert, fotògraf terapèutic, per dur a 
terme un taller de sensibilització a la fotografia de 26 sessions, per un import total 
de 1.630,20 € (IGI inclòs); (ii) Professor Gerard Remolins, per dur a terme un taller 
de sensibilització a l’arqueologia de 16 sessions, per un import total de 1.504,80 € 
(IGI inclòs); (iii) escola de teatre de la parròquia l’ANIMAL, per dur a terme un taller 
de sensibilització al teatre de 26 sessions, per un import total de 1123,38 € (IGI 
inclòs); i (iv) escola de ball LIQUID DANSA, per dur a terme un taller de 
sensibilització a la dansa de 26 sessions, per un import total de 799,43 € (IGI 
inclòs). 

16. S’aprova convocar un concurs de promoció interna per cobrir una plaça 
d’electricista. 

17. S’aprova realitzar, durant el període comprés entre els dies 1 de juliol i 7 de 
setembre de 2020 i per a tots els departaments que puguin seguir garantint les 
prestacions de servei públic suficient, horari intensiu entre les 8:00 h i les 15:00 h. 

 

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són les vuit 
del vespre. 
 
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                                        EL SECRETARI GENERAL 


