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Acta: 33 / 20 

Data: 24 d’agost de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern, excepte el Sr. Joaquim 
Dolsa, la Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Josep Batalla 

Inici de la sessió: 16 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 32/20, de data 17 
d’agost de 2020. 

Corporació 

2. S’aprova autoritzar la signatura del conveni entre el Comú i la CREU ROJA 
ANDORRANA per al subministrament d’equipaments, de 10 aparells desfibril·ladors 
i de serveis associats de manteniment i formació, per un import de 350 € mensuals. 

3. Vista la consulta de preus efectuada per la compra de 5.000 mascaretes quirúrgiques d’un 
sol ús per al personal del Comú, i vistes les ofertes obtingudes: 

Preu unitari Preu 5.000 ut. Certif. 
CEE 

Certif. 
Xina 

Certif 
Índia 

Sense 
certif. 

F. I. GR 0,28 € 1.463,00 € 
 

Sí 
  

MAVID 0,24 € 1.254,00 € 
 

Sí 
  

FAMAGUSTA 0,39 € 2.037,75 € 
 

Sí 
  

FAMAGUSTA 0,54 € 2.821,50 € Sí 
   

MAPESA 0,45 € 2.351,25 € 
   

Sí 

C. RENOIR 0,37 € 1.933,25 € 
  

Sí 
 

RODISNET 0,52 € 2.600,00 € Sí 
   

DIGIT 0,69 € 3.605,25 € Sí (?) 
   

LLEIXIU 
ANDORRANA 

0,50 € 2.500,00 € Sí 
   

SUINSA 0,24 € 1.254,00 € 
 

Sí 
  

L2MTP 0,40 € 2.090,00 € Sí 
   

S’aprova adjudicar a l’empresa L2MTP el subministrament de 5.000 mascaretes 
quirúrgiques d’un sol ús (fabricades a França i amb homologació de la CEE), per 
un import de 2.090 € (IGI inclòs). 

Departament de Finances 
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4. S’aprova la relació núm. 35/20 de factures conformades (inferiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 25.378,47 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

5. S’aprova la relació núm. 36/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 172.996,46 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

6. S’aprova la relació núm. 20/20 de pagaments per un import de 8.029,55€: 

• Reintegrament d’un pagament avançat d’entrades a piscina per un import de 84,00 €. 

• Reemborsament a treballadors de la compra de calçat de seguretat per un import de 
280,00 €. 

• Liquidació del Congrés Mundial de Turisme de Neu 2016 (retorn a Govern després de 
rebre l'ingrés del Comú de Sant Julià de Lòria) per un import de 1.093,01€. 

• Devolucions de sancions de circulació per un import de 252,02 €. 

• Devolucions d'Escaldes-Estiu per un import de 1.330,00 €. 

• Devolucions de tributs per un import de 300,59 €. 

• Devolució de dipòsits d’aparcaments per un import de 1.150,00 €. 

• Pagaments a proveïdors estrangers per un import de 1.187,00 € 

• Pagament del 2n trimestre a la Fundació Privada Tutelar (6 tutelats i 3 pretutelats) per 
un import de 2.352,93 €. 

7. S’aprova la relació de baixa, retorns i anul·lacions de rebuts núm. 14, per un import 
de 171,22 €. 

8. S’aprova convocar amb caràcter d’urgència un concurs d'assegurances de 
responsabilitat civil, vista la resolució del contracte en vigor de Zurich 
assegurances, de data 30 de juny de 2020, i la no arribada a una entesa per a la 
pròrroga del mateix. 

Departament d’Administració 

9. S’aprova la resolució favorable de les següents sol·licituds de comerç: 

Sol·licituds de baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7084939, presentada pel negoci PIRENE BOTIGA ELECTRÒNICA, 
dedicat a la venda a l’engròs i al detall d’articles, accessoris i maquinària per a 
vehicles; a la venda a l’engròs i al detall de bombes, dipòsits i altres productes 
relacionats amb l’oli, el greix, l’aigua, la gasolina, el gasoil i el fuel; i a la venda a 
l’engròs i al detall d’equips electrònics i de mesura, d’extractors, de prestatgeries 
metàl·liques, de compressors, de tubs, d’accessoris de filtres, de plaques 
fotovoltaiques, d’inversors i de bateries. 

Sol·licituds d’instal·lacions de terrasses de bar (1): 

• Sol·licitud núm. 7084421, presentada pel negoci RESTAURANT BIG-BEN. 
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Departament d’Urbanisme 

10. S’aprova resoldre favorablement les següents sol·licituds d’urbanisme (5): 

• Sol·licitud núm. 7083544, per a la instal·lació d’un ascensor exterior a l’edifici radicat a 
l’avinguda del Pessebre, núm. 10. 

• Sol·licitud núm. 7084284, per a la reforma i canvi d’ús de la planta 1a de l’edifici radicat 
al carrer Sant Antoni, núm. 1. 

• Sol·licitud núm. 7084466, de modificació del projecte per la construcció d’un edifici 
unifamiliar radicat al carrer dels Boïgons, núm. 18. 

• Sol·licitud núm. 7084611, per l’obtenció de la llicència d’ús o primera utilització de l’edifici 
construït a la cantonada de l’av. Copríncep De Gaulle amb el camí d’Ensucaranes. 

• Sol·licitud núm. 7084846, pel canvi de destí, de lloguer a venda, d’un pis de l’edifici 
radicat a la ctra. de Coll de Jou, núm. 35. 

11. Vista l’esllavissada que va tenir lloc el dia 24 de desembre de 2019 a la zona de Coll de Jou 
de Can Diumenge i l’informe encomanat pel Comú a l’enginyer geòleg Pere Riba Porras per 
avaluar l’estat del talús després dels despreniments, per un import de 1.672 € (IGI inclòs); 

Vistes les notificacions del Comú, dels dies 2 de gener i 5 de febrer de 2020, requerint als 
propietaris del talús la seva reparació i vist que cap intervenció va ser practicada pels 
mateixos; 

Vist el text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre 
de 2002, publicat per decret del Govern el dia 26 de juny de 2019, que estableix en el seu 
article 127, apartat 4, que “si, dins del termini fixat, el propietari no executa el que ordena el 
Comú (per garantir les condicions de seguretat d’una parcel·la), ho fa el mateix Comú per 
compte i a càrrec del propietari”; 

Vista la necessitat d’estabilitzar amb caràcter d’urgència el talús per evitar danys materials i 
sobre la vida de les persones, i la contractació del Comú amb caràcter d’urgència del Sr. 
Pere Riba Porras per a redactar el projecte de sanejament del talús, del 9 de març, per un 
import de 1.933,25 € (IGI inclòs); 

Vist l’encàrrec del Comú d’estabilització del talús a l’empresa DESPLOM, amb caràcter 
d’urgència, en data 18 de maig de 2020, per un import de 27.575,98 €, i els subseqüents 
treballs per part de l’empresa contractada; 

Vist que un cop acabada l’obra se n’ha pagat la direcció al Sr. Pere Riba Porras, per un 
import de 965,16 € (3,5% dels honoraris de l’obra; IGI inclòs); 

Vista la contractació del Sr. Josep Viñals Cano, topògraf, per fer l’aixecament tridimensional 
del talús reparat i així poder repartir les costes de l’obra als propietaris corresponents, per 
un import de 400 € (IGI inclòs); 

Vist que s’ha reelaborat la factura del conjunt de treballs d’urgència per l’estabilització del 
mencionat talús, segons el plànol de superfícies tridimensionals de la nova xarxa de 
protecció de final d’obra; 

Vist que els imports a pagar resultants són els següents: 
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Propietari % corresponent Import a pagar 

Xavier Espot Zamora 24,75% 8.055,23 € 
Casa Diumenge, SL 43,56% 14.177,71 € 
Comunitat  edif. els Prínceps, bloc A 31,68% 10.310,70 € 

S’aprova l’emissió i notificació d’una factura del conjunt d’estudis i treballs realitzats 
per l’estabilització del talús de la zona de Can Diumenge, segons el plànol de 
superfícies tridimensionals de la nova xarxa de protecció de final d’obra, amb càrrec 
als propietaris corresponents segons percentatge de propietat. 

Departament de Cultura 

12. Vist l’èxit assolit per la companyia Escola Líquid Dansa amb l’espectacle “Terra Nostra” el 
passat dia 17 d’agost i vistes les peticions rebudes de repetició del mateix; 

S’aprova 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). 

13. Vistes les sol·licituds rebudes per a la utilització de la sala d’actes de Casa Comuna, i el 
vestíbul i la sala del Prat del Roure amb exempció del preu públic corresponent, i 
d’exempció del cost d’ús dels equips comunals i del tècnic de sala següents: 
 
Sala d’Actes 

 

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE PREU PÚBLIC EXIMIT 

Ministeri de Cultura i 
Esports 

Curs de pedra seca el 28 de 
setembre i el 5 d’octubre 

d’11h a 15h 

2 x 1/2 dia sala amb 
equips i tècnic: 270 € 

Moviment AD HOC 
Reunió pública el 2 de 

setembre de les 19h a les 
22h 

1/2 dia sala sense 
equips:75€ 

TOTAL  930 € 

 
Vestíbul Sala Prat del Roure 

 

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE 
PREU PÚBLIC 

EXIMIT 

Federació Andorrana 
de boxa 

Masterclass de boxa amb el campió 
d’Europa Sandor Martín el dissabte 12 de 
setembre del 2020 de les 10h a les 13h 

1 dia: 
168,10€ 

TOTAL   168,10€ 

 
Sala Prat del Roure 

 

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE PREU PÚBLIC EXIMIT 

Creu roja Campanya de donació de 
sang (21, 22 i 23 setembre 

3 dies sala amb equips: 
4.366,50€ 



5 
 

del 2020) 

TOTAL   4.366,50€ 
 

S’aprova en tots els casos la cessió dels espais sol·licitats amb règim de gratuïtat, 
incloent el lloguer de les sales, dels equips corresponents, i les hores de tècnic per 
assistir amb la il·luminació i el so. 

Departament de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica 

14. Vistes les dificultats tècniques sorgides per l’organització de l’espectacle “Valentina 
Quàntica” de la companyia de teatre Anna Roca, previst pel dissabte 12 de setembre a les 
19 hores, la contractació del qual va aprovar la Junta de Govern en data 31 de juliol de 
2020; 

S’aprova cancel·lar dit espectacle i substituir-lo amb la contractació pel mateix dia i 
hora de l’espectacle familiar “De quin color és un petó?” de la companyia LÍQUID 
DANSA, per un import total de 1.500 € (IGI inclòs). 

15. S’aprova la contractació del grup d’animació musical de carrer “la Píccola 
Orquestra” a l’empresa GATZARA ESPECTACLES, per actuar el dia 28 d’agost de 
2020 com a acte d’obertura de l’espai “Sabors d’Estiu”, per un import total de 
2.121,75 € (IGI inclòs). 

16. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus pel lloguer de plantes i arbres per decorar, 
tapar i diferenciar espais durant l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”; amb el següent resultat: 

• Tot Natura presenta una oferta per un import de 5.104,82 €. 
• Enaturam no pot assumir el servei de lloguer. 
• Punt Verd no ha presentat oferta. 

S’aprova adjudicar a TOT NATURA el lloguer, lliurament i recollida del següent 
material (4 arbres en espiral, 2 oliveres, 5 jardineres de fusta, 6 grups d’arbres, 7 
arbusts de diferents mides i una piràmide de geranis), per un import total de 
5.104,82 € (IGI inclòs). 

Departament d’Informàtica 

17. Vista la voluntat de guardar digitalment la informació generada pel Servei de Tràmits i que 
els documents a digitalitzar augmentaran amb la implantació de la plataforma electrònica, 
del que en deriva la necessitat  d’adquirir quatre escàners individuals amb escaneig  a doble 
cara i alta velocitat FUJITSU FI-7180; 

Vista la consulta de preus efectuada amb aquesta finalitat i vistes les ofertes obtingudes: 

  
Preu unitari Import total 

INFOMOBEL 1.032,40 € 4.315,43 € 

MEGAHERTZ-A 1.175,00 € 4.700,00 € 
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ANDORSOFT-A 1.285,27 € 4.472,74 € 

OFIMA 1.595,30 € 6.381,20 € 

SEMIC 1.032,25 € 4.314,81 € 

SIL INFORMATICA 1.147,37 € 4.796,01 € 

Les empreses Índex, Spai, Ofijet i Microsistemes no han presentat oferta. 

S’aprova l’adquisició de quatre escàners Fujitsu FI-7180 pel Servei de Tràmits a 
l’empresa SEMIC per un import de 4.314,81€. 

Departament de Recursos Humans 

18. Vist el concurs convocat per a la provisió externa de 4 places d’operari/a de neteja d’edificis, 
publicat al BOPA núm. 84, de data 25 de juny de 2020; 

Vista l’adjudicació d’una plaça el 31 juliol, en la primera convocatòria del concurs, i que 
resten per cobrir 3 places;  

S’aprova convocar un concurs selectiu per a la provisió externa, en segona 
convocatòria, de 3 places d’operari/a de neteja d’edificis. 

19. Vist que la Sra. Maria Paz Martínez ha renunciat a treballar com a monitora d’Escaldes-Estiu 
2020 durant el torn del mes de setembre (del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020); 

Vist que el lloc de candidat suplent correspon al Sr. Marc Muro Riba, en l’ordre correlatiu 
establert segons la puntuació que els candidats van obtenir al concurs corresponent; 

S’aprova la següent substitució de monitors d’Escaldes-Estiu 2020: 

Monitor que renuncia Torn  Monitor substitut 

Paz Martínez, Maria 31/08 - 04/09 Muro Riba, Marc 

Campos Palmé, Carlota 31/08 - 04/09 Repiso Bernabeu, Gorka 

20. Vist que ha quedat vacada una plaça d’auxiliar de la Llar de Jubilats; 

Vista la demanda del Departament de Gent Gran de convocar un concurs públic per a cobrir 
la plaça vacada i l’acord del Departament de Recursos Humans; 

S’aprova convocar un concurs de mobilitat interna per a una plaça d’auxiliar de la 
Llar de Jubilats, amb caràcter ordinari. 

 

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 
  CÒNSOL MAJOR                                                            SECRETARI GENERAL 
   Rosa Gili Casals             Cerni Escalé Cabré 


