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Acta: 23 / 20 

Data: 22 de juny de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta, a excepció de la Sra. Magda Mata, 
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. 22/20, del 15 de 
juny. 

Corporació 

2. S’aprova autoritzar a la CREU ROJA ANDORRANA per instal·lar una carpa inflable 
a l’avinguda Carlemany dels dies 9 al 12 de juliol, de les 10:00h a les 22:00h, 
destinada a la difusió de les seves activitats, i a la captació de socis i voluntaris. 

3. S’aprova deixar a l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany, per al seu ús en règim 
de préstec durant el dia 29 de juny de 2020, en ocasió de la graduació dels nens de 
l’escola, vuit tarimes, quatre carpes i una escala. 

Departament de Finances 

4. S’aprova la relació núm. 26/20 de factures conformades (inferiors a 600€) per un 
import net a pagar de 7.002,59 € (IGI inclòs), un cop verificades per intervenció, per 
procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

5. S’aprova la relació núm. 27/20 de factures conformades (superiors a 600€) per un 
import net a pagar de 18.091,70 € (IGI inclòs), un cop verificades, per procedir al 
seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

6. S’aprova la relació núm. 14/20 de pagaments per un import de 359,23 €. 

7. S’aprova la relació de baixa, retorns i anul·lacions de rebut núm. 11/2020, 
corresponent a baixes de rebuts per un import de 3.296,00 €, atès que no és 
possible la gestió del seu cobrament. 

Departament d’Administració 

8. Vista la sol·licitud de fraccionament de deute tributari presentada per la Societat EMPRIU, 

SLU, corresponent al pagament prorrogat a data de 14 de desembre de 2020 del 90% de 

l’import relatiu a l’impost de construcció i del 90% de l’import de cesssió econòmica, per un 

import total de 1.019.768,54 €; 

Vist l'article 41 de la Llei 5/2020, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació 

d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2, sobre l’ajornament i 

fraccionament del deute tributari, que estableix que els obligats que no puguin pagar els 
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seus deutes tributaris com a conseqüència de l’epidèmia SARS-CoV-2 poden demanar 

l’ajornament o el fraccionament del seu deute sense ser necessària la garantia corresponent 

i sense que meriti interès moratori; 

Vist l’informe favorable de la intervenció comunal; 

S’aprova resoldre favorablement la proposta de la societat EMPRIU, SLU, en 
aplicació de l’article 41 de la Llei 5/2020, sens perjudici que vençuda la data del 
termini pel pagament fraccionat s’exigeixi avals i el pagament dels interessos 
moratoris que correspongui. 

9. Vista la sol·licitud d'ajornament de deute tributari presentada per la Societat TORM BABOT, 

SLU, corresponent al pagament, a data de 14 de desembre de 2020, dels impostos de 

propietat (per un import de 22.121,51 €), i de radicació d'activitat comercial, de les taxes 

d’enllumenat/higiene pública i del preu públic de rètols (per un import de 8.296,46€); 

Vist l'article 41 de la Llei 5/2020, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació 

d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2, sobre l’ajornament i 

fraccionament del deute tributari, que estableix que els obligats que no puguin pagar els 

seus deutes tributaris com a conseqüència de l’epidèmia SARS-CoV-2 poden demanar 

l’ajornament o el fraccionament del seu deute sense ser necessària la garantia corresponent 

i sense que meriti interès moratori; 

Vist l’informe favorable de la intervenció comunal; 

S’aprova resoldre favorablement la proposta de la societat TORM BABOT, SLU, en 
aplicació de l’article 41 de la Llei 5/2020, sens perjudici que vençuda la data del 
termini pel pagament dels tributs ajornats s’exigeixi avals i el pagament dels 
interessos moratoris que correspongui. 

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

Sol·licituds de baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7083931, presentada pel negoci GREEN FACTORY, dedicat al 
disseny d’espais i decoració amb plantes. 

Sol·licituds d’obertura (11): 

• Sol·licitud núm. 7083862, presentada pel negoci TOP LEVEL, dedicat a gestoria 
administrativa i activitats d’intermediació comercial. 

• Sol·licitud núm. 7083894, presentada pel negoci DIGI NITRO, dedicat a la creació, 
edició i promoció de vídeos i videojocs per Internet, i a activitats d’intermediació 
comercial. 

• Sol·licitud núm. 7083899, presentada pel negoci GRUP SCUART TECNOLOGIA, 
dedicat a la construcció. 

• Sol·licitud núm. 7083913, presentada pel negoci APPS PREMIUM 147, dedicat a la 
creació, desenvolupament, explotació, manteniment i venda al detall de programes i 
aplicacions informàtiques, i al màrqueting digital. 

• Sol·licitud núm. 7083916, presentada pel negoci MVM SPORTS GROUP dedicat a la 
representació d’esportistes professionals, explotació i gestió de drets d’imatge i 
organització d’esdeveniments esportius. 
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• Sol·licitud núm. 7083614, presentada pel negoci MIGS, dedicat als treballs de 
pintura, de paleta, de lampista i d’instal·lacions elèctriques. 

• Sol·licitud núm. 7083751, presentada pel negoci TALLER L’1, dedicat a la taxidèrmia. 

• Sol·licitud núm. 7083762, presentada pel negoci VANTAGE MOTOR, dedicat a la 
venda de vehicles nous i d’ocasió i a activitats d’intermediació comercial. 

• Sol·licitud núm. 7083767, presentada pel negoci CENTRE XINAND, dedicat a 
impartir cursos de xinès i de cultura xinesa, i a la creació i venda al detall de 
manualitats i articles d’artesania i decoració. 

• Sol·licitud núm. 7083840, presentada pel negoci CUBIPRINT, dedicat a la cessió de 
drets i llicencies d’ús sobre programes informàtics, i a la creació, disseny, 
manteniment, implantació i venda al detall de programes i aplicacions informàtiques. 

• Sol·licitud núm. 7083984, presentada pel negoci PERNOD RICARD ANDORRA, 
dedicat a la venda a l’engròs de begudes. 

Sol·licituds de modificació d’activitat (3): 

• Sol·licitud núm. 7083723, presentada pel negoci IMPOREX, dedicat en endavant a la 
venda al detall d’electrodomèstics, venda a l’engròs de mercaderies de gran 
magatzem, venda a l’engròs i al detall de productes alimentaris no peribles, 
realització de tallers de cuina al local i a domicili, i servei de cuiner a domicili. 

• Sol·licitud núm. 7083758, presentada pel negoci MR. LAI, dedicat en endavant a la 
gestió de personal, realització de fotografia i vídeos, i disseny publicitari de rètols. 

• Sol·licitud núm. 7083808, presentada pel negoci ORGEST, dedicat en endavant a 
l’organització d’esdeveniments i al màrqueting digital. 

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

• Sol·licitud núm. 7083841 presentada pel negoci OCEA LLEIAL, dedicat a la venda a 
l’engròs de productes de bellesa i de cosmètica. 

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

• Sol·licitud núm. 7084036, presentada pel negoci HOTEL TROPICAL, dedicat a 
l’hoteleria. 

Sol·licituds d’instal·lació de terrasses de bar (3): 

• Sol·licitud núm. 7083915, presentada pel negoci LA CASETA DE XOCOLATA, 

• Sol·licitud núm. 7083942, presentada pel negoci BAR CLIXE. 

• Sol·licitud núm. 7084034, presentada pel negoci LA GELATERIA ITALIANA. 

Departament de TIC 

11. Vista la necessitat de substituir l’actual ordinador del Departament de Comunicació, atès 

que és necessari incrementar-ne la capacitat de processament per dur a terme tasques 

d’edició gràfica; 

Vistes les ofertes obtingudes a la consulta de preus efectuada: 

 

Empreses PC + pantalles i suport 
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OFIJET 4.132,33 € (IGI inclòs) 

SIL INFORMATICA 4.327,99 € (IGI inclòs) 

MICROSISTEMES 3.529,10 € (IGI inclòs) 

S’aprova adjudicar la compra d’un ordinador destinat al Departament de 
Comunicació a l’empresa MICROSISTEMES, per un import de 3.529,10 € (IGI 
inclòs), en ser l’oferta més econòmica que s’adequa a les necessitats del 
departament. 

Departament de Serveis 

12. Vist que el camió cistella de la secció d’electricitat del Departament de Serveis no ha 

superat la ITV, degut a tenir a la part inferior zones oxidades; 

Vist que a la consulta de preus adreçada als dos únics concessionaris que disposen 

d’instal·lacions per poder fer la reparació, només ha presentat oferta GARATGE NOGREDA, 

per un import de 2.280,08 € (IGI inclòs); 

S’aprova adjudicar la reparació dels baixos del camió cistella a GARATGE 
NOGREDA, per un import de 2.280,08 € (IGI inclòs). 

Departament de Medi Ambient 

13. Vista la necessitat de dotar a la secció de jardineria amb una màquina tallagespa amb 

conducció asseguda; 

Vist l’informe d’adjudicació amb l’anàlisi de les ofertes obtingudes a la consulta de preus 

efectuada amb dita finalitat: 

 Opció A Opció B 

TOP MOTO 4.595, 00 € (IGI inclòs) ----- 

EST. MARTÍ 5.150,00€ (IGI inclòs) 5.240,00 € (IGI inclòs) 

MAVID 4.545,75€ (IGI inclòs) 5.956,50€ (IGI inclòs) 

S’aprova adjudicar la compra d’una màquina tallagespa amb conducció asseguda a 
l’empresa MAVID, per un import de 4.545,75€ (IGI inclòs), en ser l’oferta més 
econòmica entre els models que s’adeqüen a les necessitats de la secció de 
jardineria del Comú. 

Departament d’Urbanisme 

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

• Sol·licitud núm. 7082794, per l’assenyalament de les alineacions i rasants dels límits de 
construcció que afecten a una parcel·la radicada al camí de Can Diumenge. 

• Sol·licitud núm. 7082826, per l’assenyalament de les alineacions i rasants dels límits de 
construcció que afecten a una parcel·la radicada a la cantonada del carrer Josep 
Viladomat i l’avinguda de les Escoles (Hotel Comtes d’Urgell). 
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• Sol·licitud núm. 7082831, per l’assenyalament de les alineacions i rasants dels límits de 
construcció que afecten a una parcel·la radicada a la urbanització Comes de Guem núm. 
6. 

• Sol·licitud núm. 7081695, per modificar els límits (llicència de parcel·lació) entre dues 
parcel·les radicades a la urbanització Sant Miquel d’Engolasters. 

• Sol·licitud núm. 7083950, per canviar el destí, d’ús propi a la venda, del xalet radicat a la 
urbanització Guem núm. 4. 

• Sol·licitud núm. 7081226, per la consolidació d’una planta i reformar la coberta de l’edifici 
radicat a l’avinguda Copríncep De Gaulle núm. 11. 

• Sol·licitud núm. 7082137, per la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats (A i 
B) al carrer de les Llenguaderes núm. 13-15. 

• Sol·licitud núm. 7082135, per la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats (C i 
D) al carrer de les Llenguaderes núm. 9-11. 

• Sol·licitud núm. 7083265 demanant la llicència de primera utilització de l’obra autoritzada 
amb número de resolució 837/2019, situada al carrer de la Solana núm. 78-80. 

• Sol·licitud núm. 7083153, per reformar els habitatges amb l’objecte de col·locar una 
ascensor a l’edifici radicat a l’avinguda Carlemany núm. 65. 

15. Vist el concurs públic convocat per adjudicar els serveis de control de qualitat dels treballs 

d’excavació i condicionament de la parcel·la de l’aparcament de l’Obac, publicat al BOPA 

núm. 102, de data 27 de novembre de 2019; 

Vist el concurs públic convocat per adjudicar els treballs d’enderroc d’edificis, excavació i 

condicionament d’una parcel·la per l’execució del projecte d’obra de l’aparcament de l’Obac, 

publicat al BOPA núm. 102, de data 27 de novembre de 2019; 

Vist que els plecs de bases d’ambdós concursos, en els seus articles 17 (concurs per 

adjudicar els serveis de control de qualitat) i 33 (concurs per adjudicar els treballs 

d’enderroc, excavació i condicionament) estableixen: (i) que “el Comú pot declarar desert el 

concurs”; i (ii) que “els licitants renuncien (...) a reclamar cap mena d’indemnització pels 

costos de redacció de les seves ofertes; 

Vista la situació d’emergència sanitària causada per l’epidèmia SARS-CoV-2, el seu impacte 

sobre les finances comunals i la necessitat de dur a terme noves polítiques socials, així com 

les ofertes presentades en els mencionats concursos i la llargada dels seus terminis 

d’execució; 

Vistes les actes de la Mesa de Contractació, de data de 10 de juny (concurs per adjudicar 

els treballs d’enderroc, excavació i condicionament) i 17 de juny (concurs per adjudicar els 

serveis de control de qualitat), que proposen deixar deserts els concursos respectius; 

S’aprova declarar deserts els concursos referents a l’adjudicació dels serveis de 
control de qualitat, i de treballs d’enderroc, excavació i condicionament de la 
parcel·la de l’aparcament de l’Obac. 

16. Vist que l’enginyer Bernabé Rodríguez va ser l’adjudicatari encarregat de la redacció del 

projecte i direcció de l’obra de construcció d’un tram de la xarxa separativa d’aigües pluvials 

i residuals de la plaça Coprínceps, a data de 17 de juny de 2019, per uns honoraris 

corresponents al 4,25% del cost total d’obra (estimat a 60.000€, IGI inclòs, el 4,5% del qual 

correspon a 2.550 €, IGI inclòs); 
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Vist que el cost final de l’obra mencionada ha estat de 116.741,39 € (IGI inclòs), el 4,5% 

dels quals correspon a un import de 4.747,86 € (IGI inclòs), superior en 2.197,86 € (IGI 

inclòs) respecte a l’adjudicació inicial; 

S’aprova ampliar el valor del contracte establert amb el Sr. Bernabé Rodríguez per 
un import addicional de 2.197,86 € (IGI inclòs). 

17. Vista la caiguda d’un talús a l’alçada del número 92 de l’avinguda Fité i Rossell, que va 

interrompre la circulació del trànsit en un tram de carretera qualificat de xarxa bàsica, 

imputable al Comú; 

Vista la intervenció amb caràcter d’urgència, a demanda del cònsol menor en data 27 de 

desembre a l’empresa TP UNITAS, per un import de 18.134,34 €; 

Vist que els treballs van ser realitzats, però que el Comú encara no ha dut a terme el 

pagament corresponent dels mateixos; 

S’aprova autoritzar el pagament dels treballs efectuats a l’empresa TP UNITAS per 
un import de 18.134,34 € (IGI inclòs). 

Departament de Cadastre 

18. S’aprova la resolució favorable de les sol·licituds amb número de registre 7083771, 
7083760, 7083781, 7083570, 7083795, 7083876, 7079536, 7083972, 7083975, 
7084043, 7084044, 7084095, 7084139 i 7084154, d’inscripció d’unitats 
immobiliàries al cadastre. 

Departament de Recursos Humans 

19. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir una plaça de gestor d’aparcaments 

diürn, publicat al BOPA núm. 71, de data 22 de maig de 2020; 

Vist que no ha postulat cap candidat a la plaça;  

S’aprova convocar un concurs selectiu per a la provisió externa, en primera 
convocatòria, d’una plaça de treball de gestor d’aparcaments diürn. 

20. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir 3 places d’operari/a de neteja 

d’edificis, publicat al BOPA núm. 71, de data 22 de maig de 2020; 

Vist que no ha postulat cap candidat a les places mencionades; 

Vist que les 3 places inicialment previstes en el concurs publicat al BOPA núm. 71, de data 

22 de maig 2020, són insuficients per assumir tota la feina que es preveu de neteja 

d’edificis; 

Vist l’article 36.2 de la Llei de la funció pública, que permet, amb caràcter excepcional, que 

la provisió de determinades places es dugui a terme únicament mitjançant el procés selectiu 

d’ingrés (provisió externa); 

S’aprova convocar un concurs selectiu per a la provisió externa, en primera 
convocatòria, de 4 places d’operari/a de neteja d’edificis. 

21. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir una plaça d’operi/a de manteniment 

/ conserge d’instal·lacions esportives, publicat al BOPA núm. 75, de data 29 de maig de 

2020; 
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Vist que no ha postulat cap candidat a la plaça;  

S’aprova convocar un concurs selectiu per la provisió externa, en primera 
convocatòria, d’una plaça d’operi/a de manteniment / conserge d’instal·lacions 
esportives. 

22. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir una plaça d’educador/a de joventut, 

publicat al BOPA núm. 75, de data 29 de maig de 2020; 

Vist que no ha postulat cap candidat a la plaça;  

S’aprova convocar un concurs selectiu per la provisió externa, en primera 
convocatòria, d’una plaça d’educador/a de joventut. 

23. S’aprova convocar un concurs per cobrir una plaça de guia museístic, amb caràcter 
interí, entre els dies 1 d’agost i 31 de desembre de 2020. 

24. Vist que ha quedat una plaça vacant de puericultor/a degut a que a la titular de la mateixa se 

li ha concedit un permís administratiu no retribuït entre els dies 29 de juny i 7 de setembre 

de 2020; 

S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència de la Sra. Vanessa Silva Lozano 
per cobrir una plaça de puericultora en règim de treballador públic interí, del 29 de 
juny fins al 7 de setembre de 2020. 

25. Vist que en el marc del programa Escaldes-Estiu s’utilitzarà instal·lacions que no són 

pròpies del Comú, i que hauran de ser netejades freqüentment per garantir-ne les 

condicions sanitàries i per ser retornades sense un deteriorament en el seu estat; 

Vist que el personal de neteja del Comú és insuficient per assumir aquestes noves tasques 

al llarg del programa Escaldes-Estiu, que transcorre entre els dies 1 de juliol i 7 de setembre 

de 2020; 

S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència de les Sres. Deolinda de Jesús 
Pinto i Dolores Mingorance Quiles com a operàries de neteja en règim interí des de 
l’1 de juliol fins al 7 de setembre de 2020. 

26. Vista la demanda de la Sra. Aurora Baena Garrós d’obtenció d’un permís administratiu per 

dur a terme dos cursos monogràfics d’història de l’art al Centre Cultural la Llacuna durant el 

curs 2020-2021, amb durada d’un dia cada un i data a determinar; 

Vist que l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany disposa, en el seu 

article 55, que l’atorgament dels permisos administratius és competència de la Junta de 

Govern, una vegada escoltat el cap de departament corresponent i a la cap de Recursos 

Humans; 

S’aprova autoritzar a la Sra. Aurora Baena Garrós (assistent / secretària del 
Departament de Cultura en comissió de serveis) per impartir dos cursos 
monogràfics d’història de l’art al Centre Cultural la Llacuna durant el curs 2020-
2021, amb data a determinar. 

27. Vist l’informe emès per la cap del Departament de Cultura, que posa de relleu les tasques 

de responsabilitat superior que està assumint la Sra. Aurora Baena Garrós d’ençà que 

ocupa el lloc de treball d’assistent/secretària del Departament de Cultura en comissió de 

serveis, entre les quals la planificació de nous programes culturals, la coordinació respecte a 
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empreses i organismes públics quant a actes culturals, i la gestió de procediments 

administratius; 

Vist l’article 60 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, 

publicada al BOPA núm. 87, del 18 de desembre de 2002, que preveu que les funcions 

assumides d’un lloc de treball de nivell superior siguin remunerades mitjançant un 

Complement de Responsabilitat Addicional (CRA); 

S’aprova dotar a la Sra. Aurora Baena Garrós d’un CRA de 150 € mensuals, a 
comptar del dia 1 de juliol de 2020. 

28. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça a la Sra. Leticia Sánchez Tarifa 
(puericultora), esgotat el període de prova i vist l’informe favorable de la cap 
d’Infància i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

29. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça a la Sra. Silvia Esteve Malmierca 
(puericultora), esgotat el període de prova i vist l’informe favorable de la cap 
d’Infància i el vistiplau de la cap de Recursos Humans. 

30. 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 romanen encara candidats aptes en llista d’espera per treballar a Escaldes-Estiu, 

ordenats segons l’ordre de puntuació obtingut al concurs corresponent; 

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

Monitor que renuncia al torn 
assignat 

Torn a substituir Monitor substitut 

Miranda Fernandez, Lidia Del 02/07 al 31/07 Bracque Vendrell, Mateu 
Sanchez Vidal, Andrea Del 02/07 al 31/07 Muñoz Arenas, Andrea 

Ruiz Ambatlle, Boris Del 02/07 al 31/07 Angrill Moreno, Ainoa 
Martí Barnada, Laia Del 02/07 al 31/07 Bracque Vendrell, Maria 
Alonso Pinto, Ariana Del 02/07 al 31/07 Trojman Gea, Alex 

Da Silva Oliveira, Felipa Gabriela Del 02/07 al 31/07 Campos Palme, Carlota 
Puig Lázaro, Jennifer Del 02/07 al 31/07 Orteu Tarres, Gerard 

Romero Castañeda, Javier Del 02/07 al 31/07 Trojman Gea, Eva 
Bracque Vendrell, Mateu Del 03/08 al 28/08 Zarza Martín, Hector 

Ruiz Miquel, Elisa Del 03/08 al 28/08 Tudó Germà, Oriol 
Pulpillo Garcia, Andrea Del 03/08 al 28/08 Colell Méndez, Mireia 
Bracque Vendrell, Maria Del 03/08 al 28/08 Martí Barnada, Laia 
Garcia Sampere, Mónica Del 03/08 al 28/08 Caldeiro Bernal, Andrea 

Puig Lázaro, Jennifer Del 03/08 al 28/08 Beleta Consuegra, Ian 
Pulpillo Garcia, Andrea Del 31/08 al 04/09 Colell Méndez, Mireia 

Alonso Pinto, Ariana Del 31/08 al 04/09 Trojman Gea, Alex 

31. Vist que resten per cobrir 4 places de monitor d’Escaldes-Estiu 2020 pel torn de setembre 

(del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020); 

Vist que alguns candidats qualificats com a aptes que incialment havien demanat altres 

torns s’han mostrat disposats a treballar durant el torn del mes de setembre; 

S’aprova la contractació dels següents postulants com a monitors d’Escaldes-Estiu 
2020, durant el torn corresponent al mes de setembre: 

• Campos Palme, Carlota. 
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• Orteu Tarres, Gerard. 

• Beleta Consuegra, Ian. 

• Caldeiro Bernal, Andrea. 

Departament de Turisme i Promoció Econòmica 

32. Vista la necessitat de renovar el marxandatge que es ven des de l’Oficina de Turisme del 

Comú d’Escaldes-Engordany; 

Vistes les ofertes obtingudes a la consulta de preus realitzada per a la compra de nou 

marxandatge de la parròquia: 

 STYL-AND PUBLI REGAL EASY BRAND SERIPRINT PUBLI MÈDIA 

MATERIAL 
PREU 
UNI. PREU TOTAL 

PREU 
UNI. PREU TOTAL 

PREU 
UNI. PREU TOTAL 

PREU 
UNI. PREU TOTAL 

PREU 
UNI. PREU TOTAL 

Clauer bambú 3,23 € 1.614,55 € 2,30 € 1.149,50 € 1,68 € 838,60 € 2,14 € 1.071,15 € 2,67 € 1.335,00 € 

Set bolígrafs suro 10,74 € 1.073,74 € 9,19 € 918,56 € 7,84 € 1.568,00 € 8,83 € 883,03 € 12,24 € 1.224,00 € 

Estoig de "yute" 4,00 € 2.000,10 € 3,12 € 1.562,30 € 2,72 € 1.358,50 € 3,19 € 1.593,65 € 3,84 € 1.920,00 € 

  
4.688,39 € 

 
3.630,36 € 

 
3.765,10 € 

 
3.547,83 € 

 
4.479,00 € 

 

 EASYBRAND SERIPRINT STYL-AND PUBLI REGAL FAMAGUSTA PUBLI MEDIA 

MATERIAL 
PREU 
UNI. 

PREU 
TOTAL 

PREU 
UNI. 

PREU 
TOTAL 

PREU 
UNI. 

PREU 
TOTAL 

PREU 
UNI. 

PREU 
TOTAL 

PREU 
UNI. 

PREU 
TOTAL 

PREU 
UNI. 

PREU 
TOTAL 

1000 Tasses amb 
nansa 1+0 

1,99 € 1.991,00 € 1,30 € 1.300,00 € 1,00 € 1.000,00 € 1,24 € 1.240,00 € 2,25 € 2.250,00 € 2,12 € 2.120,00 € 

             
  

MÉS IGI 
 

MÉS IGI 
 

MÉS IGI 
 

MÉS IGI 
   

IGI 
INCLÒS 

S’aprova encomanar el següent material (essent cadascuna d’elles l’oferta més 
econòmica) per un import total de 4.810,10 € (IGI inclòs): 

• 1000 tasses de bambú a l’empresa StylAnd, per un import de 1.045 €. 

• 500 clauers de fusta a l’empresa Easy Brand, per un import de 838,60 €. 

• 200 sets de bolígrafs a l’empresa Easy Brand, per un import de 1.568 €. 

• 500 estoigs de jute i cotó a l’empresa Easy Brand, per un import de 1.358,50 €. 

Departament de Joventut 

33. S’aprova cedir diversos murs de la parròquia a joves per realitzar pintures murals, 
mitjançant un projecte que en regularà el funcionament, i destinar-hi una partida de 
despesa de 1.000 € en concepte de compra de material. 
 
 
 

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


