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Acta: 10 / 20 

Data: 9 de març de 2020  

Organisme: Junta de Govern 

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

Inici de la sessió: 15 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 9/20, del 2 de març. 

2. S’aprova la sol·licitud d’inscripció al cens electoral d’Escaldes-Engordany de la Sra. 
Rosa Maria Rodríguez Garcia (resident a la parròquia d’Encamp), conforme a 
l’article 7.1 (parròquia d’origen) de la Llei qualificada del règim electoral i del 

referèndum. 

Finances 

3. S’aprova la relació núm. 8/20 de factures conformades (inferiors a 600 €), per un 
import net a pagar de 15.650,58 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

4. S’aprova la relació núm. 9/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 82.541,80 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

5. S’aprova la relació de pagaments núm. 8/2020 per un import total de  3.225,91 €. 

6. S’aprova la relació de baixa, retorns i anul·lacions de rebut núm. 6/2020, 
corresponent a baixes de rebuts per un import de 111.210,34 €, atès que no és 
possible la gestió de cobrament. 

7. S’aprova la relació de compensació núm. 2/2020, per un import de 1.100 €. 

Administració 

8. S’aprova la relació de pagaments fraccionats núm. 2/2020, per un import total 
d’11.701,57€. 

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

Baixes (6): 

• Sol·licitud núm. 7083400, presentada per Red Rock Consulting, SLU 

• Sol·licitud núm. 7083491, presentada per Delego Serveis Propietat Delegada, SL 

• Sol·licitud núm. 7083331, presentada per Escena 7, SLU 

• Sol·licitud núm. 7083355, presentada per Graciela Verónica Banega Jiménez 

• Sol·licitud núm. 7083335, presentada per Baltasar Aliaga Alcalde 
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• Sol·licitud núm. 7083360, presentada per Adamas, SL 

Obertures (10): 

• Sol·licitud núm. 7083142, presentada per Intus, SL 

• Sol·licitud núm. 7082596, presentada per Foco, SLU 

• Sol·licitud núm. 7083158, presentada per JNP Expansió, SLU 

• Sol·licitud núm. 7083198, presentada per Panchikini Engineering Software, SL 

• Sol·licitud núm. 7083218, presentada per Ura Kapital, SL 

• Sol·licitud núm. 7083240, presentada per Mònica Dalmau Gamarra 

• Sol·licitud núm. 7083286, presentada per Fernando Ramoneda Batllo 

• Sol·licitud núm. 7083467, presentada per Automatismes Tècnics Elèctrics, SL 

• Sol·licitud núm. 7083435, presentada per RB Construccions, SLU 

• Sol·licitud núm. 7083494, presentada per Independent Media, SLU 

Modificació d’activitats (3):  

• Sol·licitud núm. 7083194, presentada per Europea de Productes Poli Professionals, 
SL 

• Sol·licitud núm. 7082331, presentada per Roman Studios, SLU 

• Sol·licitud núm. 7082783, presentada per Podovici, SL 

Trasllat (1): 

• Sol·licitud núm. 7083122, presentada per Modeling Great Solutions, SLU 

10. S’aproven les següents sol·licituds d’emplaçament de terrasses de bar (3). 

• Sol·licitud núm. 7083299, presentada per El Roser 15, SL 

• Sol·licitud núm. 7083448, presentada per Reshot, SLU 

• Sol·licitud núm. 7083461, presentada per T&Co, SLU 

11. S’aproven les sol·licituds d’exempcions fiscals presentades (7 de pagament de foc 
i lloc i taxes d’higiene i enllumenat i 5 de pagament d’activitats a l’Espai Lleure), 
prèvia consulta al Ministeri d’Afers Socials. 

Comunicació 

12. S’acorda adquirir a l’empresa MEGAHERTZ el mòdul “Stock” d’Adobe de 40 
descàrregues mensuals, per un import de 959 € anuals.  

Després d’efectuar-se una consulta de preus a sis empreses del sector, les ofertes 
obtingudes van ser les següents: 

 Adobe stock 
(Small) 10 assets 

Adobe stock 
(Other) 40 assets 

Adobe stock 
(Large) 750 assets 

MEGAHERTZ 359,00 € 959,00 € ------ 
SPAI 403,74 € 1,128,97 € ------ 
INDEX INFORMÀTICA 415,00 € 1.095,00 € 2.185,00 € 
SEMIC 364,03 € 970,99 € ------- 
SIL INFORMÂTICA 399,01 € 1.069,01 € ------- 
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ANDORSOFT 382,41 € 1.020,32 € ------- 
 

Urbanisme i cadastre 

13. S’aprova la sol·licitud amb número de registre 7082635, d’obra major. 

14. S’aprova la sol·licitud amb número de registre 7082043, de llicència de primera 
ocupació. 

15. S’aproven les sol·licituds amb número de registre 7068460, 7068462, 7083446 i 
7083444, d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre. 

16. S’acorda adjudicar, amb caràcter d’urgència, la redacció del projecte de 
sanejament del talús de l’edifici Prínceps al Sr. Pere Riba Porras, per un import de 
1.850 €. 

Medi ambient 

17. S’acorda autoritzar a l’associació BI FREE SC, organitzadora de la cursa Pyrenees 
Stage Run que passarà per la Vall del Madriu-Perafita-Claror els dies 31 de juliol i 
1 d’agost, el marcatge de la competició en territori comunal. La sol·licitud compta 
amb l’informe favorable de la Comissió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror. 

Esports 

18. S’acorda atorgar una subvenció puntual a l’empresa DREAMS EVENTS per a la 
realització de la cursa d’obstacles Excalibur Race, prevista a Escaldes-Engordany 
els dies 30 i 31 de maig de 2020, per un import de 4.000 €. 

Promoció econòmica i dinamització turística 

19. S’acorda atorgar una subvenció als Castellers d’Andorra per a la realització d’una 
trobada castellera a la plaça Coprínceps el dia 14-6-20 per commemorar la festa 
de la parròquia. El pressupost de l’esdeveniment és de 19.620 € i la petició de 
Castellers d’Andorra al Comú d’Escaldes-Engordany és per un import de 8.620 €. 
L’any 2019 la subvenció del Comú va ser per un import de 4.500 €. La Junta de 
Govern decideix concedir la subvenció per l’any 2020 per un valor de 4.500 €. 

20. S’acorda aportar 1.500 € en concepte de patrocini del 37è Congrés Internacional 
de Medicina Esportiva, les conferències del qual està previst que se celebrin a la 
parròquia d’Escaldes-Engordany durant l’any 2020. 

Recursos humans 
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21. S’acorda adjudicar amb caràcter definitiu la plaça de xofer de neteja viària al Sr. 
David Pando Berruezo, esgotat el període preceptiu de prova i vist l’informe 
favorable del cap de Serveis i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

22. S’acorda convocar un concurs de promoció interna per proveir la plaça de monitor 
de joventut vacada pel Sr. Joaquim Pujol Sànchez, conclòs satisfactòriament el 
seu període de prova com a cap de l’Àrea de Joventut adscrit a la Secretaria 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. 

23. S’acorda la contractació com a treballadora pública interina, amb caràcter 
d’urgència, de la Sra. Ana Beatriz Sousa Pinto, en qualitat de puericultora, a partir 
del 16-03-2020 i fins que s’adjudiqui el concurs per proveir la plaça de forma 
indefinida. 

24. S’acorda l’adscripció de la Sra. Lluïsa Alejo de la Iglesia, vigilant d’aparcaments, 
com a conserge del Centre Social i Recreatiu de Fiter i Rossell, en torn de matí, del 
16-03-2020 al 16-07-2020. 

25. S’acorda prorrogar la comissió de serveis al Sr. Jacob González Borrell, secretari 
del Departament de Cultura, com a assistent de Protocol, de l’1-04-2020 fins al 31-
03-2022. 

26. S’acorda la publicació d’un edicte extern per contractar un guia museístic, amb 
caràcter eventual fins el 31-10-2022, per tal de cobrir la plaça que ha deixat vacada 
la Sra. Aurora Baena Garrós amb motiu de la seva adscripció en comissió de 
serveis com a administrativa del Departament de Cultura. 

27. S’acorda dotar d’un Complement de Responsabilitat Addicional (CRA) de 100 € 
mensuals com a coordinador dels operaris de la deixalleria comunal, del 16-03-
2020 i mentre desenvolupi les seves funcions, al Sr. Jordi Sansa Tato, vist: 

(a) La necessitat que un dels operaris de la deixalleria comunal s’ocupi de 
coordinar les tasques diàries del personal. 

(b) Que després de consultar un per un tots els operaris de la deixalleria comunal 
l’únic que s’ha interessat per exercir aquesta responsabilitat és el Sr. Sansa. 

(c) Que en anteriors ocasions ha demostrat la seva capacitat per assumir 
aquesta funció. 

28. S’acorda augmentar el CRA de la Sra. Rebeca Salcedo Ucles a 400 € mensuals 
per l’assoliment de funcions de cap de Departament de Dinamització Turística i 
Econòmica. 

29. S’aprova la inscripció dels Srs. Joan Carles Ruiz Garcia  i Teresa Canicoba Abollo, 
jardiners, al curs “Poda de fruiters de muntanya” organitzat per l’Escola Agrària del 
Pirineu. La formació té una durada de 30 hores i un cost de 32 € (es finançaran 
també les dietes corresponents). 

30. S’aprova la inscripció del Sr. Carlos Fernández Vázquez, professor del Taller 
Textil, al curs “Molderia para termoformado”, organitzat per Sciacca Antonio Studio. 
La formació té una durada de 14 hores i un cost de 300 € (es finançaran també les 
dietes corresponents). 
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31. Vist que la CASS ha atorgat una invalidesa del grup 1 al Sr. Ramon Noguer 
Gilabert (conserge i operari de manteniment), que limita els ingressos obtinguts per 
l’activitat professional i, per tant, la durada de la seva jornada laboral, que ha de 
passar a ser de 30 hores setmanals, s’acorda que realitzi el següent horari a partir 
del 10-03-20: de les 8.00 h a les 14.00 h, de dilluns a divendres. Correlativament, 
vist que el Sr. Noguer no pot desenvolupar de forma autònoma les funcions del seu 
lloc de treball, s’acorda publicar un concurs de promoció interna de conserge i 
operari de manteniment). 

 
Circulació  

32. S’acorda estimar favorablement el recurs administratiu amb número de registre 
7083505 i consegüentment anul·lar la sanció o sancions d’estacionament i 
circulació objecte del recurs. 

33. S’acorda desestimar el recurs administratiu amb número de registre 7083119 i 
consegüentment confirmar la sanció o sancions d’estacionament i circulació 
objecte del recurs. 

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


