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Acta: 28 / 20 

Data: 20 de juliol de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern 

Inici de la sessió: 16 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 27/20, del 13 de 
juliol de 2020. 

Corporació 

2. S’aprova el Protocol de prevenció i actuació dels Comuns en casos de violència de 
gènere i domèstica. 

3. Vista la convocatòria d’un concurs públic amb l’objecte d’adjudicar la instal·lació i explotació 

de màquines expenedores de cafès, begudes i petita alimentació per les instal·lacions 

comunals, publicada al BOPA núm. 18, de data 28 de febrer de 2020; 

Vist l’article 2 del Decret de mesures excepcionals del SARS-CoV-2, aprovat pel Comú 

d’Escaldes-Engordany el 17 d’abril de 2020 i publicat al BOPA núm 52, que suspèn els 

terminis dels concursos públics; 

Vist l’edicte publicat al BOPA núm. 80, de data 3 de juny del 2020, que aixeca la suspensió 

de terminis del concurs d’instal·lació i explotació de màquines expenedores de cafès, 

begudes i petita alimentació per les instal·lacions comunals; 

Vista l’adjudicació provisional per part de la Mesa de Contractació, de data 16 de juliol de 

2020 a l’empresa SANDOR, per un import de 20 € de cànon mensual per cada màquina 

instal·lada, sent l’oferta la única presentada; 

S’aprova adjudicar la concessió per a la instal·lació i explotació de màquines 
expenedores de cafès, begudes i petita alimentació per les instal·lacions comunals 
a l’empresa SANDOR, per un import de 20 € de cànon mensual per cada màquina 
instal·lada. 

Departament de Finances 

4. S’aprova la relació de proposta de baixa, retorns i anul·lacions de rebuts núm. 13 
per un import de 404,98 €. 

5. S’aprova la relació núm. 17/20 de pagaments per import de 1.936,09 €, 
corresponent a la devolució de dipòsits d’aparcament i sancions. 
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6. S’aprova la relació núm. 31/20 de factures conformades (inferiors a 600€) per un 
import net a pagar de 19.478,20 €, un cop verificades per la intervenció comunal, 
per procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

7. S’aprova la relació núm. 32/20 de factures conformades (superiors a 600€) per un 
import net a pagar de 63.354,67 €, un cop verificades per la intervenció comunal, 
per procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

Departament d’Administració 

8. S’aprova la relació núm. 8 de fraccionament de l’impost del foc i lloc, i de les taxes 
d’higiene i enllumenat de l’exercici 2020, per un import de 64,35 €. 

9. Vist el Reglament del 23-12-2008, d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social, i 
particularment el seu capítol III, sobre l’accés gratuït o a preu reduït a activitats i serveis 
organitzats pel Comú 

Vista la sol·licitud núm. 7084451, d’exempció del pagament de torns diversos de les 
activitats d’Escaldes-Estiu 2020; 

Vist el criteri socioeconòmic favorable del Govern respecte a les set sol·licituds 
mencionades; 

S’aprova la sol·licitud núm. 7084451, eximint a la persona sol·licitant del pagament 
de torns diversos de les activitats d’Escaldes-Estiu 2020. 

10. Vist el Reglament del 23-12-2008, 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); 

Vist la sol·licitud núm. 7084494, d’exempció de l’impost del 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; 

S’aprova la sol·licitud núm. 7084494, eximint a la persona sol·licitant del pagament 
de l’impost del foc i lloc, i de les taxes d’higiene i enllumenat corresponents a 
l’exercici 2020. 

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

Sol·licituds de baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7084498, presentada pel negoci EMPIRE KERS, dedicat a activitats 
d’intermediació comercial, d’agència de màrqueting i de venda d’espais publicitaris. 

Sol·licituds d’obertura (3): 

• Sol·licitud núm. 7084311, presentada pel negoci BEST WAY SPORTS 
MARQUETING, dedicat a la intermediació, representació, compravenda, traspàs i 
drets d’imatge i econòmics d’esportistes i equips de futbol, a activitats d’intermediació 
en l’àmbit de la publicitat, i a l’organització d’esdeveniments esportius. 

• Sol·licitud núm. 7084477, presentada pel negoci MV UNIT 25, dedicat a la gestió, 
adquisició i explotació de drets d’imatge d’esportistes. 
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• Sol·licitud núm. 7084582 , presentada pel negoci INSTAL·LACIONS I MUNTATGES 
FORT, dedicat a treballs de fontaneria i a la instal·lació de sistemes de climatització 
(sense estoc ni emmagatzematge). 

Departament de Cadastre  

12. S’aproven les sol·licituds amb número de registre 7084562, 7084595, 7084610 i 
7084614, d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre. 

Departament d’Urbanisme 

13. S’aproven les següents sol·licituds d’urbanisme: 

• Sol·licitud núm. 7082828, per a la col·locació d’ancoratges provisionals en un mur de 
sosteniment del camí de Can Diumenge. 

• Sol·licitud núm. 7082832, per a la reforma i ampliació d’un xalet radicat a la urbanització 
Gem núm. 22. 

• Sol·licitud núm. 7084488, per canviar el destí, de lloguer a venda, de la unitat 
immobiliària radicada al carrer Esteve Albert núm. 8, edif. Illa IX, bloc B, 2n-5a. 

• Sol·licitud núm. 7082824, de llicència d’obres pel projecte de reforma de l’Hotel Comtes 
d’Urgell, situat a l’av. de les Escoles núm 29. 

• Sol·licitud núm. 7082775, de llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar 
ubicat al carrer Sant Antoni núm. 6. 

14. Vist el concurs convocat pels treballs d’adequació d’un passatge per a vianants entre l’av. 
Carlemany i l’av. del Fener, publicat al BOPA núm. 102, de data 27 de novembre de 2019; 

Vist l’edicte pel que es prorroga el termini de presentació d’ofertes a dit concurs (entre 
altres) fins al 31 de gener de 2020, publicat al BOPA núm. 108, de data 18 de desembre de 
2019; 

Vista la proposta d’adjudicació provisional de la mesa de contractació a l’empresa TOT 

CONSTRUCCIONS, de data 15 de juliol de 2020, vistes les ofertes obtingudes: 

 Import Termini 

EDICOM, SA 64.431.78 € 8 setmanes 

CONSTRUCCIONS MODERNES 87.579,20 € 7 setmanes 

COANSA 81.458,90 € 8 setmanes 

PROGEC 83.682,98 € 8 setmanes 

TOT CONSTRUCCIONS 53.958,00 € 8 setmanes 

SIMCO 64.278,91 € 7,5 setmanes 
 

S’aprova adjudicar els treballs d’adequació d’un passatge per a vianants entre l’av. 
Carlemany i l’av. del Fener a l’empresa TOT CONSTRUCCIONS per un import de 
53.958 € (IGI inclòs). D’aquest import, el Comú n’assumirà el pagament de 
38.471,37 € i la propietat del passatge el pagament restant, de 15.486,64 €. 
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Departament de Cultura 

15. S’aprova la contractació, en el marc del 36è festival Colors de Música / Colors 
d’estiu (edició 2020), del grup LOVE IT, per amenitzar la vetllada “de pícnic amb 
Love It”, que tindrà lloc a la zona de parcs del Prat del Roure el dilluns 27 de juliol a 
les 21:30h, per un import de 800 € (exempt d’IGI). 

Departament de Turisme i Promoció Econòmica 

16. S’aprova la convocatòria, amb caràcter urgent, d’un concurs públic per al lloguer de 
vehicles de menjar (food truck) per l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”, que tindrà lloc 
entre els dies 28 d’agost i 13 de setembre de 2020, incloent al plec de bases i al 
contracte resultant de l’adjudicació del concurs que aquest podrà ser resolt pel 
Comú en cas d’evolució desfavorable de l’epidèmia SARS-CoV-2. 

Departament de Joventut  

17. S’aprova el pagament a l’associació CARNET JOVE D’ANDORRA, de la que el 
Comú és membre, de la contribució corresponent a l’any 2020, per un import de 
10.000 €. 

Departament de Serveis 

18. Vista la carta rebuda per una alumna de l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany, on 
sol·licita que s’instal·li senyalització vertical per informar als conductors de vehicles 
estacionats prop dels centres escolars d’apagar el motor, per tal de reduir la contaminació; 

S’aprova la col·locació de senyalització vertical de caràcter informatiu perquè els 
conductors estacionats als carrers adjacents a les escoles de la parròquia apaguin 
els motors dels seus vehicles. 

19. S’aprova ubicar a la zona del Camp del Serrat (Engolasters) un porta-bicicletes i 
varis contenidors d’escombraries. 

Departament de Circulació  

20. S’aprova la relació 2020/ACI/0010, de la Comissió de Circulació, de resolució 
d’al·legacions sobre sancions administratives. 

21. S’aprova la relació 2020/ACI/0006, de la Comissió de Circulació, d’anul·lació de 
constatacions d’infracció, per un import de 349,28 €. 

 

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


