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Acta: 32 / 20 

Data: 17 d’agost de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern, a excepció del Sr. 
Joaquim Dolsa, de la Sra. Cèlia Vendrell i del Sr. Josep Batalla, que excusen la 
seva absència 

Inici de la sessió: 16 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 31/20, de data 31 
de juliol de 2020. 

Corporació 

2. Vistes les sol·licituds del Sr. Enric Cornella Planells (núm. sol·licitud 7084788) i de la Sra. 
Immaculada Anaya Pons (núm. sol·licitud 7084823) d’inscripció al cens electoral de la seva 
parròquia d’origen, demanant el trasllat de la parròquia en la que són electores (Andorra la 
Vella i Sant Julià de Lòria, respectivament) a Escaldes-Engordany; 

Vist el Decret pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum, de data 26 de novembre de 2014, publicada al BOPA núm. 68, i particularment 
el seu article 7.1, que especifica que tot elector inscrit al registre electoral de la seva 
parròquia de residència pot optar per canviar la seva inscripció al de la seva parròquia 
d’origen, si ho demana al Comú i aporta la documentació que acredita el seu dret; 

Vist que la parròquia d’origen del Sr. Enric Cornella Planells i de la Sra. Immaculada Anaya 
Pons és efectivament Escaldes-Engordany; 

S’aprova la inscripció al cens electoral d’Escaldes-Engordany del Sr. Enric Cornella 
Planells i de la Sra. Immaculada Anaya Pons. 

Departament d’Administració 

3. Vist el Reglament del Comú d’Escaldes-Engordany del 23 de desembre de 2008, 

d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social, i particularment el seu article 4, 

d’exempció de pagament de diversos tributs per casos de necessitat reconeguda; 

Vista la sol·licitud núm. 7084025, d’exempció de l’impost de foc i lloc, i de les taxes d’higiene 

i enllumenat corresponents a l’exercici 2020; 

Vist el criteri socioeconòmic favorable del Govern sobre la sol·licitud mencionada; 

S’aprova resoldre favorablement la sol·licitud núm. 7084025, eximint a la persona 
sol·licitant del pagament de l’impost de foc i lloc, i de les taxes d’higiene i 
enllumenat corresponents a l’exercici 2020. 

4. Vist el Reglament del Comú d’Escaldes-Engordany del 23 de desembre de 2008, 

d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social, i particularment el seu capítol III, 
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sobre l’accés gratuït o a preu reduït a activitats i serveis organitzats pel Comú per causes de 

necessitat reconeguda; 

Vista la sol·licitud núm. 7084403, d’exempció del pagament de torns diversos de les 

activitats d’Escaldes-Estiu 2020; 

Vist el criteri socioeconòmic favorable del Govern sobre la sol·licitud; 

S’aprova resoldre favorablement la sol·licitud núm. 7084403, eximint a la persona 
sol·licitant del pagament de torns diversos de les activitats d’Escaldes-Estiu 2020. 

5. S’aprova resoldre favorablement les següents sol·licituds de comerç: 

Sol·licituds de baixa (10): 

• Sol·licitud núm. 7084790, presentada pel negoci AURORAS MARKETING AND 
COMMUNICATION MANAGEMENT, dedicat a l’organització d’esdeveniments, fires i 
congressos. 

• Sol·licitud núm. 7084669, presentada pel negoci ON TECNOLOGIES-ONTEC, 
dedicat a la venda al detall i al major i a la instal·lació de material de 
telecomunicacions. 

• Sol·licitud núm. 7084855, presentada pel negoci INICED INSATITUD DE 
CONEIXEMENT I ESTRATEGIA DIGITAL, dedicat a la consultoria en màrqueting, a 
la publicitat per Internet i a activitats d’intermediació en la prestació de serveis en 
l’àmbit de l’ensenyament d’estratègies digitals. 

• Sol·licitud núm. 7084859, presentada pel negoci MR. LAI, dedicat a tasques 
d’agència de col·locació de personal, a la realització de fotografies i vídeos, i al 
disseny publicitari de rètols. 

• Sol·licitud núm. 7084860, presentada pel negoci D.S.N. INTERNATIONAL TRYOUT 
SERVICE, dedicat al disseny de components i peces de vehicles. 

• Sol·licitud núm. 7084884, presentada pel negoci LAU TECHNOLOGY, dedicat al 
desenvolupament de programes informàtics. 

• Sol·licitud núm. 7084779, presentada pel negoci SAUDA, dedicat a la venda 
d’articles de viatge, marroquineria, confecció i regal. 

• Sol·licitud núm. 7084711, presentada pel negoci ESTÈTICA CAROLINA, dedicat a 
tasques de centre d’estètica. 

• Sol·licitud núm. 7084678, presentada pel negoci PERITATGES I 
TELECOMINICACIONS ORIOL-PERITELOR, dedicat al peritatges per assegurances 
i particulars de tot tipus de béns (exclosa la taxació d’immobles). 

• Sol·licitud núm. 7084455, presentada pel negoci VESPER GLOBAL ESPORTS, 
dedicat a la gestió de drets d’imatge d’esportistes i artistes, i a la representació 
d’aquests. 

Sol·licituds d’obertura (13):  

• Sol·licitud núm. 7081633, presentada pel negoci ZERO DAY, dedicat al 
desenvolupament, la venda i la concessió de llicències d’ús de productes de 
tecnologies de la informació (programari informàtic, aplicacions, jocs, produccions 
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audiovisuals, disseny electrònic, xarxes, bases de dades, mètodes de 
comercialització i de model de negoci). 

• Sol·licitud núm. 7081634, presentada pel negoci MIRACLE AG, dedicat al 
desenvolupament i venda de programes informàtics; a la creació i explotació de 
produccions audiovisuals, de bases de dades, xarxes socials i noms de domini; al 
desenvolupament de metodologia, algoritmes i programes per agregar capacitats 
informàtiques i l'ús de capacitat informàtica per al procés de mineria en actius 
digitals; a l’anàlisi de sistemes de distribució existents i algoritmes per a 
recompenses donades per a l’assignació de capacitat informàtica en un grup de 
mineria, a l’optimització d’algoritmes de distribució de recompenses; i a la verificació 
de transaccions realitzades dins de la cadena de bloqueig (s’exclouen les activitats 
pròpies del sistema financer). 

• Sol·licitud núm. 7081816, presentada pel negoci INVESTSHIP, dedicat al 
desenvolupament i venda al detall de programes informàtics i a la venda de llicències 
informàtiques. 

• Sol·licitud núm. 7084781, presentada pel negoci HEALCO, dedicat a la venda al 
detall per Internet de material pedagògic pel desenvolupament personal i tècniques 
d’alliberament personal; a l’entrenament personal per assolir objectius de millora en 
l’entorn personal, social i professional; i a l’organització i realització de conferencies i 
seminaris sobre el desenvolupament personal. 

• Sol·licitud núm. 7083342, presentada pel negoci DIVERSA, dedicat a la venda al 
detall i a l’engròs, i a activitats d’intermediació comercial sense predomini de 
producte. 

• Sol·licitud núm. 7084418, presentada pel negoci A SERVEIS NETEGES, dedicat a 
serveis de neteja i venda a l’engròs de material de neteja. 

• Sol·licitud núm. 7084520, presentada pel negoci LINKING MAYA, dedicat a activitats 
d’intermediació comercial sense predomini de productes. 

• Sol·licitud núm. 7084607, presentada pel negoci EXCURSIONS BN, dedicat a la 
realització d’excursions guiades amb “buguis”. 

• Sol·licitud núm. 7083342, presentada pel negoci RD VERGES, dedicat a activitats 
d’intermediació comercial i venda al detall i a l’engròs de material i articles elèctrics. 

• Sol·licitud núm. 7084833, presentada pel negoci EMPATIA AMB LLENGUA DE 
SIGNES D’ANDORRA, dedicat a la realització de cursos i activitats a domicili 
d’intermediació de llenguatge de signes. 

• Sol·licitud núm. 7084773, presentada pel negoci LA GRAND FAMILIA GESTORIA, 
dedicat a al gestoria administrativa; a la gestió i explotació del propi patrimoni; a la 
tinença, adquisició, gestió, administració i explotació de tota classe de béns i drets, 
tant mobles com immobles (resten excloses totes les activitats pròpies del sistema 
financer), 

• Sol·licitud núm. 7084821, presentada pel negoci COMGEST CT, dedicat a la 
realització de treballs de comptabilitat. 
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• Sol·licitud núm. 7084815, presentada pel negoci AUTOMOBILS I.F.1, dedicat a 
l’emmagatzematge pel lloguer de vehicles amb i sense xofer, i a la neteja de vehicles 
a mà a domicili. 

Sol·licituds de modificació d’activitat i nom comercial (1): 

• Sol·licitud núm. 7084111, presentada pel negoci en endavant denominat ALBERG 
ELS ANDES, dedicat a tasques d’alberg. 

Sol·licituds d’ampliació d’activitat (1): 

• Sol·licitud núm. 7084724, presentada pel negoci VILADOMAT SPORTS, dedicat en 
endavant a la venda al detall per Internet d’articles d’esports i confecció. 

Sol·licituds de canvi d’adreça (2): 

• Sol·licitud núm. 7084797, presentada pel negoci TRAGL TECH, radicat d’ara 
endavant a urb. sa Calma, ed. El Solell, núm. 6. 

• Sol·licitud núm. 7084791, presentada pel negoci MEDICS 2012, radicat d’ara 
endavant a la ctra. dels Vilars, ed. Teulades, pis 502. 

Departament de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica 

6. Vist l’edicte del 17 de juliol de 2020, pel que es convoca amb caràcter urgent un concurs 

públic per al lloguer de vehicles de menjar (food truck) per l’esdeveniment “Sabors d’Estiu” 

(BOPA núm. 95, del 20 de juny de 2020); 

Vistes les ofertes presentades, a les que s’aplica els criteris de valoració establerts al plec 

de bases: 

Lot 1 

Empresa Cost Puntuació econòmica Puntuació estètica Total 

Activa Projects  5.450 € 10/10 8/10 8,80/10 

TPA  9.169,87 € 3,17/10 8/10 6,07/10 
 

Lot 2 

Empresa Cost Puntuació econòmica Puntuació estètica Total 

TPA  9.169,87 € 10/10 8/10 8,80/10 

 

Vista l’adjudicació provisional dels diferents lots que figuren a la proposta motivada de la 

Mesa de Contractació, en els termes següents: 

• Adjudicació del lot 1 a l’empresa ACTIVA PROJECTS, de la qual se seleccionen 2 

vehicles del lot de 3 vehicles proposats (la 3ª unitat queda exclosa, atès que no se’n 

compleixen les característiques mínimes exigibles) per un cost de 3.850 € (IGI inclòs). 

Vehicles triats: Citroen HY “La Camioneta” i model “Urban”. 

• Adjudicació del lot 2 a l’empresa TPA, de la qual se seleccionen 3 vehicles per un 

cost de 9.169,87 € (IGI inclòs). Vehicles triats: tots els models proposats per 

l’empresa. 

S’aprova la contractació del subministrament de 5 vehicles tipus Food Truck, per un 
import total de 13.019,87 € (IGI inclòs), a les empreses ACTIVA PROJECTS (per un 
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import de 3.850 €, IGI inclòs) i TPA (per un import de 9.169,87 €, IGI inclòs). 

Departament de Cadastre 

7. S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds amb número de registre 7084696, 
7084733, 7084742, 7084818, 7084836, 7084849, 7084850, 7084873, 7084877, 
7084882, 7084883 i 7084889, d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre. 

Departament d’Urbanisme 

8. S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds d’autorització d’obres menors amb 
número de registre 7084749, 7084754, 7084758, 7084803, 7084820, 7084825, 
7084834, 7084839, 7084864, 7084874 i 7084893. 

Departament de Cultura 

9. Vist l’èxit assolit per la companyia Escola Líquid Dansa amb l’espectacle “Terra Nostra”, pel 
qual molts ciutadans han mostrat interès i vistes les peticions rebudes de repetició del 
mateix; 

Es proposa contractar una 2a sessió de l’espectacle “Terra Nostra” a la companyia 
ESCOLA LÍQUID DANSA, seguida a l’actuació contractada pel dia 24 d’agost, per 
un import de 440,75 € (IGI inclòs). 

Departament d’Esports 

10. Vist el conveni de col·laboració amb l’Esquí Club Andorra (ECA), de data 21 d’octubre de 

2008, per la realització de les activitats “un esquí diferent”, que estableix que el Comú 

d’Escaldes-Engordany abonarà la diferència entre el pagament d’inscripció dels menors (a 

satisfer per aquests) i el cost final del programa; 

Vist que 10 menors es van beneficiar del programa durant la temporada 2019-2020, per un 

cost a satisfer pel Comú d’Escaldes-Engordany de 2.010,03 €; 

S’informa del pagament de 2.010,03 € a l’Esquí Club d’Andorra en concepte de la 
part de despesa corresponent als nens i nenes d’Escaldes-Engordany inscrits, 
durant la temporada 2019-2020, a l’activitat “un esquí diferent”. 

Departament de Recursos Humans 

11. S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència, de la Sra. Samanta Pinto Dias 
com a tècnic de comptabilitat, des del dia 24 d’agost de 2020 i fins al dia 31 de març 
de 2021.  

12. Vist el concurs convocat per a la provisió externa de 7 places d’operària/i de neteja viària,  

publicat al BOPA núm. 91, de data 15 de juliol de 2020; 

Vist que han postulat 9 persones a les places i vistos els resultats de les/els concursants a 

les proves programades;  
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S’aprova adjudicar les 7 places d’operària/i de neteja viària a les següents 
persones: 

• Jonathan Calvo Gallego 
• Manuel de Azevedo Ramos 
• Luis Manuel Figueiredo 
• Renato Malveda Pagal 
• Macario Manalo Gega 
• David Navarro Gálvez 
• Miquel Ortega Barreiro 

13. Vist el concurs de promoció interna convocat per a la provisió d’una plaça  de conserge / 

operària/i de manteniment, publicat al BOPA núm. 75, de data 29 de maig de 2020; 

Vist que han postulat 11 persones a la plaça i vistos els resultats dels concursants a les 

proves programades;  

S’aprova adjudicar la plaça de conserge / operària/i de manteniment al Sr. Armand 
Szafran Heredia. 

14. Vist el concurs convocat per a la provisió externa d’una plaça de conserge / operària/i de 

manteniment, publicat al BOPA núm. 84, de data 25 de juny de 2020; 

Vist que han postulat 8 persones a la plaça i vistos els resultats de les/els concursants a les 

proves programades;  

S’aprova adjudicar la plaça de conserge / operària/i de manteniment al Sr. Oscar 
Sánchez Pérez. 

15. Vist el concurs convocat per a la provisió externa d’una plaça de paleta, publicat al BOPA 

núm. 86, de data 1 de juliol de 2020; 

Vist que ha postulat una única persona a la plaça i vistos els resultats del concursant a les 

proves programades;  

S’aprova adjudicar la plaça de paleta al Sr. Rafel Porras Folch. 

16. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça a la Sra. Gemma Santos Faugerat 
(recepcionista), esgotat el període de prova i vist l’informe favorable del Secretari 
General i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

17. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça al Sr. Randy Bobadilla Garduce (operari 
de neteja viària), esgotat el període de prova i vist l’informe favorable del cap de 
Serveis i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

18. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça al Sr. Carles Garcia de la Rosa (xofer de 
neteja viària), esgotat el període de prova i vist l’informe favorable del cap de 
Serveis i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

19. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça a la Sra. Eva Caterina Fernandes Barbosa 
(auxiliar de la Llar del Jubilat), esgotat el període de prova i vist l’informe favorable 
de la cap de Gent Gran i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

20. S’aprova resoldre el contracte d’interí del Sr. Alfredo Huerta Pérez, adscrit com a 
conserge al Departament d’Administració, i proposar-li un nou contracte d’interí, 
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vista la necessitat urgent de personal als departaments d’Administració i de Cultura. 
El Sr. Huerta durà a terme funcions de mitja jornada a cada departament en 
tasques de gestor de tràmits i de tècnic de cultura, a comptar del dia 1 d’agost de 
2020. 

21. Vist que hi ha persones seleccionades que han renunciat a treballar com a monitors 
d’Escaldes-Estiu 2020, o que han sol·licitat un canvi dels torns assignats; 

Vist que es disposa de candidats en lloc de suplent, en ordre correlatiu segons la puntuació 
que han obtingut en el concurs corresponent; 

S’aproven les següents substitucions de monitors d’Escaldes-Estiu 2020: 

Monitor que renuncia al torn 
assignat 

Torn a substituir Monitor substitut 

Martin Barquin, Núria Del 24/08 al 28/08 Martínez Alejo, Laura 

Trojman Gea, Alexandre Del 31/08 al 04/09 Moráguez Peleija, Maria 

Bertran Suárez, Maria Del 31/08 al 04/09 Ojea Pena, Victoria 

Bertran Cervera, Ingrid Del 31/08 al 04/09 Ramírez Seco, Melania  

22. Vist que per extremar les mesures de seguretat i higiene davant la situació d'emergència 
causada per la pandèmia sanitària del SARS-CoV-2 s’ha decidit de diversificar les 
instal·lacions utilitzades per a les activitats d’Escaldes-Estiu 2020 i per tant canviaran les 
ràtios monitor/infant;  

Vist que pel motiu indicat es fa necessari reforçar la plantilla de monitors del torn de 
setembre i incrementar-la amb la contractació de set monitors addicionals, contractant a 
aquelles persones amb la puntuació més elevada que no van ser seleccionades en el 
concurs corresponent; 

S’aproven les següents contractacions de monitors d’Escaldes-Estiu 2020 per al 
torn de setembre (del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020): 

• Joan Alexandre Pires de Sousa  
• Andrea Saiz Martínez 
• Reha Pajel Pérez 
• Guillem Obach Casalprim 
• Zoe Ramirez Ros 
• Anna Lasheras Palomares 
• Laura Martinez Alejo 

23. Vista la incorporació en període de prova del Sr. Jordi Buj Campo a la plaça d’auxiliar de la 
Llar de Jubilats, de data 2 de setembre de 2019, seguit al concurs convocat per a la provisió 
d’aquesta plaça, publicat al BOPA núm. 59, de data 3 de juliol de 2019; 

Vist l’article 35 de l’Ordinació de la funció pública sobre el període de prova dels treballadors 

públics previ a l’adjudicació definitiva de les seves places; 

Vistos els informes desfavorables de la cap de Gent Gran i de la cap de Recursos Humans 

en relació a la superació del període de prova del Sr. Jordi Buj Campo; 

S’aprova acordar l’acabament de la relació laboral amb el Sr. Jordi Buj Campo per 
no haver superat el seu període de prova. 
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Departament de Circulació i Atenció ciutadana 

24. S’aprova la relació 2020/ACI/0012, de la Comissió de Circulació, de resolució 
d’al·legacions sobre sancions administratives. 

25. S’aproven les relacions 2020/LLA/0007 i 2020/LLA/0008, de la Comissió de 
Circulació, d’anul·lació de constatacions d’infracció, per un import de 240.40 € i 
294,49 € respectivament. 

26. Vistes les propostes de la Comissió de Circulació de resolució dels recursos sobre sancions 

administratives; 

S’aprova resoldre favorablement els recursos administratius amb número de 
registre 7083581 i 7084900, i conseqüentment anul·lar la sanció o sancions 
d’estacionament i circulació objecte de recurs. 

S’aprova desestimar els recursos administratius amb número de registre 7082825, 
7083425, 7083530 i 7083581, i conseqüentment confirmar les sancions 
d’estacionament i circulació objecte del recurs. 

 

 

Esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són tres 
quarts de set del vespre. 
   
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
  CÒNSOL MAJOR                                                            SECRETARI GENERAL 
   Rosa Gili Casals             Cerni Escalé Cabré 


