Acta: 14 / 20
Data: 27 d’abril de 2020
Organisme: Junta de Govern
Assistència: tots els membres de la Junta
Inici de la sessió: 17 hores

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 13/20, del 21 d’abril.
2. S’aprova, amb caràcter urgent i per adjudicació directa vista la falta de proveïdors
disponibles, la compra de:
i.

6.000 mascaretes d’un sol ús a l’empresa SUINSA, per un import de 4.514,40 € (IGI
inclòs; preu unitari de 0,72 €).

ii.

1.500 mascaretes reutilitzables FFP2 a l’empresa DIGIT, per un import de 4.592,78
€ (IGI inclòs; preu unitari de 2,93 €).

iii.

23 mampares transparents per a ubicar als taulells d’atenció al públic del Comú, a
l’empresa CROMÀTIC, per un import de 2.073,02 (IGI inclòs; preu unitari de 86,25
€).

Finances
3. S’aprova la relació de pagaments 11/20 per un import de 21.171,50 €,
corresponent a les subvencions trimestrals a Esbart Santa i l’Unió Pro-Turisme
d’Escaldes-Engordany (UPTEE).
4. S’aprova la relació de pagaments 12/20, per un import de 5.778,92 €,
corresponent a obligacions contretes amb empreses asseguradores.
Informàtica
5. S’aprova la contractació, amb caràcter d’urgència, de l’empresa IDEAN, per tal de
proveïr el software necessari per a l’assignació i notificació de cites en el marc
dels tests d’antígens que seran realitzats pel Comú d’Escaldes-Engordany, per un
import a determinar entre 6.000 € i 8.000 € (IGI inclòs), depenent del nombre
d’hores que finalment siguin necessàries.
Serveis
6. S’aprova l’adjudicació, prèvia consulta de preus, d’una compra de 1.500 bosses
negres (de mida 85x105) i de 1.000 bosses grises (de mida 60x70) per a ser
utilitzades per la gestió de residus, per un import total de 1.525 €, a l’empresa
PRACTISAC S.A.
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1500 bosses
negres 85x105

1000 bosses
grises 60x70

no resposta

no resposta

no resposta
1.661,55€
1.590,00€
no resposta
no resposta

no resposta
1.222,65€
1.320,00€
no resposta
no resposta

Recursos humans
7. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça al Sr. Gregori Marín Botello, operari de
manteniment del departament d’Esports, havent transcorregut els 12 mesos del
període de prova i vist l’informe favorable del cap d’Esports i el vist-i-plau de la cap
de Recursos Humans.

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són dos
quarts de set de la tarda.

Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR

P. o. de la Junta de Govern
EL SECRETARI GENERAL
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