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Acta: 30 / 20 

Data: 27 de juliol de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern 

Inici de la sessió: 16:00 hores 

 

1. S’aproven les actes de les sessions de Junta de Govern precedents, núm. 28/20 i 
29/20, de data 20 i 24 de juliol de 2020, respectivament. 

Corporació 

2. S’aprova autoritzar la signatura de l’addenda al contracte d’arrendament del local 
radicat a la cinquena planta de la torre de Caldea amb l’empresa Cow or King, SL, 
per tal d’efectuar un canvi en les gestions de cobrament del lloguer i de l’aval 
bancari. 

Departament de Finances  

3. S’aprova la relació núm. 18/20 de pagaments, per un import 99.362,66 €: 

• Subvenció de festa major (67.000 €) i ordinària / de funcionament (11.125 €) a la Unió 
Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, per un import total de 78.125,00 €. 

• Pagament del tercer trimestre de la subvenció ordinària corresponent a l’any 2020 a 
l’Esbart Santa Anna, per un import de 10.000,00 €. 

• Contribució a Carnet Jove, per un import de 10.000,00 €. 

• Devolucions a cinc usuaris d’Escaldes-Estiu, per un import de 498,50 €. 

• Devolució dels tributs de varis obligats tributaris, per un import de 244,12 €. 

• Reemborsament de despeses dels departaments de cultura i joventut, i de corporació, 
per un import de 495,04 €. 

4. S’aprova la relació núm. 33/20 de factures conformades (inferiors a 600€) per un 
import net a pagar de 12.726,14 € (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. 34/20 de factures conformades (superiors a 600€) per un 
import net a pagar de 98.807,20 € (IGI inclòs), un cop verificades per intervenció, 
per procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent de pressupost. 

6. S’aprova el llistat de data 27 de juliol de 2020 per fer pagament amb operació PAD 
(avançat a la seva comptabilització) de factures corresponents a partides 
pressupostàries d’immobilitzat o no creades al pressupost, per un import de 
94.285,50 €. 
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7. S’aprova la declaració d’IGI del mes de març, per un import de 2.672,64 €. 

8. S’aprova la declaració de l’INRN, per un import de 1.994,77 €. 

9. S’aprova la remesa de caixa corresponent als tràmits competència del Govern del 
1r i 2n trimestre de 2020, per un import de 72.575,65 €. 

10. S’aprova la relació núm. 3, de data 27 de juliol de 2020, de notificacions 
d’embargament de sancions de circulació, per import de 106.777,77 €. 

Departament d’Administració 

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

Vistes les sol·licituds núm. 7084376, 7084423 i 7084411, d’exempció del pagament de torns 

diversos de les activitats d’Escaldes-Estiu 2020; 

Vist el criteri socioeconòmic favorable del Govern respecte a les tres sol·licituds 

mencionades; 

S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds núm. 7084376, 7084423 i 7084411, 
eximint del pagament de torns diversos de les activitats d’Escaldes-Estiu 2020. 

12. 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); 

Vista la sol·licitud núm. 7083869, 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 resoldre favorablement la sol·licitud núm. 7083869, eximint del pagament 
de l’impost del foc i lloc, i de les taxes d’higiene i enllumenat corresponents a 
l’exercici 2020. 

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

Sol·licituds de baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7084222, presentada pel negoci TOCA EL DOS ESCAPE ROOM, 
dedicat a activitats de jocs de taula. 

Sol·licituds d’obertura (4):  

• Sol·licitud núm. 7084285, presentada pel negoci IDEAS FACTORY, SLU, dedicat a la 
publicitat, el màrqueting i la creació, desenvolupament, venda al detall, explotació i 
manteniment de programes, d’aplicacions i de pàgines web. 

• Sol·licitud núm. 7084295, presentada pel negoci SALÓ DE BELLESA SONIA, dedicat 
a l’estètica i a la realització de massatges corporals sense finalitat terapèutica. 
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• Sol·licitud núm. 7084211, presentada pel negoci NB BONA MENTAL, dedicat a la 
formació en l’àmbit del pòquer i dels videojocs per internet. 

• Sol·licitud núm. 7084174, presentada pel negoci RIDEMAR, SL, dedicat a la gestió i 
explotació de patrimoni propi. 

    Sol·licituds de modificació i ampliació d’activitat (2): 

• Sol·licitud núm. 7083974, presentada pel negoci WONDER NAILS, SL, dedicat en 
endavant a l’estètica, a la realització de micropigmentacions i al servei de saló de 
bellesa a domicili. 

• Sol·licitud núm. 7084110, presentada pel negoci RTE SERVEIS, dedicat en 
endavant a la intermediació comercial sense predomini de producte, i a la venda al 
detall de vehicles nous i d’ocasió. 

Sol·licituds de canvi de titular (1): 

• Sol·licitud núm. 7084164, presentada pel negoci ACADEMIA ALON, SLU, dedicat a 
impartir classes d’anglès de reforç, de matemàtiques, de ciències i de tecnologia. 

Sol·licituds de modificació d’adreça (1): 

• Sol·licitud núm. 7084009, presentada per MORA BANC GRUP, SA, dedicat als 
negocis bancaris. 

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

• Sol·licitud núm. 7084421, presentada pel negoci RESTAURANT 9 QUE BO, SL. 

• Sol·licitud núm. 7084109, presentada pel negoci MOOD RESTAURANT, subjecta a 
que els elements de mobiliari siguin fàcilment desplaçables. 

• Sol·licitud núm. 7084522, presentada pel negoci RESTAURANT PRAT DEL 
ROURE. 

Departament d’Urbanisme 

14. S’aproven les següents sol·licituds d’urbanisme (3): 

• Sol·licitud núm. 7082852, per a la construcció d’un conjunt d’habitatges plurifamiliars 
situats al terreny de l’Antiga Borda Casa Prat. 

• Sol·licitud núm. 7083658, per la segregació i posterior agregació de dues parcel·les 
situades a la urbanització Ermengol Serra. 

• Sol·licitud núm. 7074870, de modificació del projecte per a la construcció d’un edifici 
destinat a apartaments turístics situat a l’avinguda Pont de la Tosca. 

Departament de Medi Ambient 

15. Vist el pressupost sol·licitat pel Departament de Medi Ambient a l’empresa HELIAND, de 
serveis de vol amb helicòpter, per tal de transportar tot el material necessari per efectuar 
treballs de manteniment a vàries palanques de la Vall del Madriu-Perafita-Claror; 

Vist que no és possible la concurrència d’ofertes, atès que l’empresa HELIAND és la única 
empresa nacional que pot realitzar aquest servei; 

S’aprova adjudicar a l’empresa HELIAND el transport amb helicòpter dels materials 
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per dur a terme les reparacions necessàries a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, per 
un import de 2.539,35 € (IGI inclòs). 

Departament de Cultura 

16. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus per la sonorització de l’espectacle “Vestida de 

mar”, que tindrà lloc els dies 27 de juliol i 3 d’agost de 2020, en el marc de la programació 

Colors d’Estiu 2020; 

Vistes les ofertes obtingudes: 

• Sònica: 574,75 € (IGI inclòs) 

• Server: 1.567,50 € (IGI inclòs) 

• Light Sound ha estat consultada, però no ha presentat pressupost 

S’aprova contractar l’empresa SÒNICA per la sonorització de l’espectacle “Vestida 
de mar”, els dies 27 de juliol i 3 d’agost de 2020, per un import total de 574,75 € (IGI 
inclòs), atès que aquesta empresa ha presentat l’oferta més econòmica en la 
consulta de preus corresponent. 

17. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus per la sonorització i il·luminació del concert del 

grup Love It, que tindrà lloc el dia 27 de juliol de 2020, en el marc de la programació Colors 

d’Estiu 2020; 

Vistes les ofertes obtingudes: 

• Sònica     313,50 € (IGI inclòs) 

• Server     574,75 € (IGI inclòs) 

• Light Sound ha estat consultada, però no ha presentat pressupost 

S’aprova contractar l’empresa SÒNICA per la sonorització i il·luminació del concert 
del grup Love It, el dia 27 de juliol de 2020, per un import total de 313,50 € (IGI 
inclòs), atès que aquesta empresa ha presentat l’oferta més econòmica en la 
consulta de preus corresponent. 

18. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus per la sonorització de l’espectacle “Com balla 

un cello?”, que tindrà lloc el dia 10 d’agost de 2020,  en el marc de la programació Colors 

d’estiu (2020); 

Vistes les ofertes obtingudes: 

• Sònica     323,95 € (IGI inclòs) 

• Server     574,75 € (IGI inclòs) 

• Light Sound ha estat consultada, però no ha presentat pressupost 

S’aprova contractar l’empresa SÒNICA per la sonorització de l’espectacle “Com 

balla un cello?”, el dia 10 d’agost de 2020, per un import total de 323,95 € (IGI 
inclòs), atès que aquesta empresa ha presentat l’oferta menys dient en la consulta 
de preus corresponent. 

19. S’aprova el pagament de la subvenció pactada amb la Unió Pro-Turisme 
d’Escaldes-Engordany (UPTEE), per un import de 67.000 € en concepte de 
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despeses de contractació dels diferents grups d’orquestres, en el marc de la festa 
major de la parròquia els dies 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2020. 

Departament de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica 

20. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus pel subministrament de mobiliari i decoració de 

la zona de “Food Trucks” de l’aparcament de l’Església, en el marc del l’esdeveniment 

“Sabors d’Estiu” que tindrà lloc del 28 d’agost al 13 de setembre de 2020; 

Vist que s’ha obtingut una única oferta de l’empresa Eventua Market, per un import de 

3.647,05 € (IGI inclòs); 

S’aprova contractar a l’empresa EVENTUAL MARKET pel subministrament de 
mobiliari i decoració de la zona de “Food Trucks” de l’aparcament de l’Església, del 
28 d’agost al 13 de setembre de 2020, per un import de 3.647,05 € (IGI inclòs). 

21. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus per la realització del control d’aforament i la 

vigilància les 24h del dia de l’esdeveniment “Sabors d’estiu”, del 28 d’agost al 13 de 

setembre; 

Vistes les ofertes obtingudes: 

• Protecvall   4.950,00 € (IGI inclòs) 

• Vallsegur    5.542,68 € (IGI inclòs) 

• Valira Seguretat ha estat consultada, però no ha presentat pressupost 

S’aprova contractar a l’empresa PROTECVALL per realitzar el control d’aforament i 
la vigilància les 24h del dia de l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”, per un import de 
4.590 € (IGI inclòs). 

22. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus pel subministrament i gestió del fil musical de 

l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”, del 28 d’agost al 13 de setembre; 

Vistes les ofertes obtingudes: 

• Sever   1.074,26 € (IGI inclòs) 

• Sònica   1.332,38 € (IGI inclòs) 

• J. Botey ha estat consultada, però no ha presentat pressupost 

S’aprova contractar a l’empresa SERVER pel subministrament i gestió del fil 
musical de l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”, per un import de 1.074,26 € (IGI inclòs), 
després de la pertinent consulta de preus. 

23. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus per sonoritzar i realitzar l’assistència tècnica de 

les actuacions de l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”; 

Vistes les ofertes obtingudes:  

• Sever   6.217,75 € (IGI inclòs) 

• Sònica   6.128,93 € (IGI inclòs) 

• J. Botey ha estat consultada, però no ha presentat pressupost 

S’aprova contractar a l’empresa SÒNICA per sonoritzar i realitzar l’assistència 
tècnica de les actuacions de l’esdeveniment “Sabors d’Estiu”, per un import de 
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6.128,93 € (IGI inclòs). 

24. Vist l’Edicte del 10 de juny de 2020, pel que es convoca un concurs públic pel lloguer, 

transport, muntatge, desmuntatge i instal·lació d’enllumenat de Nadal a diferents indrets de 

la parròquia pels mesos de desembre 2020 i gener 2021, i de desembre 2021 i gener 2022 

(BOPA núm. 83 any 2020, del 17 de juny de 2020); 

Vistes les ofertes presentades: 

 Lot 1 (entrada c. Unió) – quanties en € 

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 

Novelec Cairó Gea Cairó Cairó 

Oferta econòmica 24.538,69 23.800,00 17.830,46 24.200,00 24.800,00 

Qualificació estètica 9 4 7 4 4 

 

 Lot 2 (tram Illa) – quanties en € 

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 

Novelec Cairó Gea Cairó Gea Gea Gea 

Oferta econòmica 19.132,18 19.800,00 11.922,51 19.900,00 11.880,14 13.247,55 19.999,99 

Qualificació estètica 9 5 5 5 5 5 8,50 

 

 Lot 3 (Plaça Pubilles) – quanties en € 

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 

Novelec Cairó Gea Cairó Gea Gea 

Oferta econòmica 4.897,80 4.900,00 3.469,25 4.100,00 4.147,19 4.856,88 

Qualificació estètica 5 9 6 4 6 5 

 

 Lot 4 (fanals part alta) – quanties en € 

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 

Cairó Gea Cairó Gea Cairó Gea 

Oferta econòmica 13.900,00
€ 

12.858,75€ 14.900,00€ 12.413,85€ 9.800,00€ 14.341,68€ 

Qualificació estètica 4 4 4 3,50 2,75 4 

 

 Lot 5 (trav. Engordany) – quanties en € 

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 

Novelec Cairó Cairó Cairó 

Oferta econòmica 4.680,76€ 4.100,00€ 4.800,00€ 3.900,00€ 
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Qualificació estètica 3,75 3 3,75 2 

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

Mesa de Contractació: 

• Lot 1: a l’empresa Novelec (proposta 1) per un import de 24.538,69 € (IGI inclòs) 

• Lot 2: a l’empresa Novelec (proposta 1) per un import de 19.132,18 € (IGI inclòs) 

• Lot 3: a l’empresa Cairó (proposta 1) per un import de 4.900,00 € (IGI inclòs) 

• Lots 4 i 5: es declaren deserts 

S’aprova l’adjudicació definitiva a les empreses NOVELEC (lot 1 i 2) i CAIRÓ (lot 3), 
per un import total de 48.570,87 € (IGI inclòs). Resten deserts els lots 4 i 5, atès que 
cap de les ofertes presentades s’adequa al plantejament del Comú. 

25. S’aprova contractar a l’empresa NOVELEC per a la realització de la millora estètica 
del sostre de Nadal 2020, per un import de 31.517,20 € (IGI inclòs), atès que aquest 
és de la seva propietat i no és possible promoure la concurrència d’oferta. 

26. S’aprova la convocatòria d’un concurs per al lloguer d’un carrusel, per ubicar a la 
plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany durant el període de Nadal 2020 (mesos 
de desembre 2020 i gener 2021), per un import estimat de 50.000 €. 

Departament de Recursos Humans 

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

Vist que es disposa de candidats en lloc de suplent, ordenats 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 

SEGURA DIEGO, Jordi Del 03/08 al 28/08 RAMÍREZ SECO, Nerea 

ALCALÀ BATLLE, Patrícia Del 03/08 al 28/08 RODRÍGUEZ JAREÑO, Laia 

SERRA TOMAS, Arnau Del 03/08 al 4/09 BARÓ MOLES, Anna 

RAMÍREZ ROS, Marc Del 31/08 al 4/09 LARRULL GINESTA, Diana 

28. Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, publicada al BOPA núm. 12, i 

particularment el seu article 109.d), de supòsits per al nomenament del personal interí per a 

projectes de caràcter temporal; 

Vistes les necessitats de servei del Departament de Finances i la demanda escrita de la 

responsable del departament per tal de disposar de nou personal interí; 

S’aprova prorrogar el contracte en règim de treballadora pública interina de la Sra. 
Anna Cabrera Gonçalves, administrativa adscrita al Departament de Finances des 
del dia 15 de maig de 2020 fins al 31 de març de 2021. 
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Departament de Circulació i Atenció ciutadana 

29. Vista el concurs d’àmbit internacional convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany, facultat 

per la resta de Comuns per adjudicar conjuntament el subministrament de la uniformitat dels 

agents de circulació comunals, publicat al BOPA núm. 28, de data 10 de maig de 2017;  

Vista l’adjudicació de definitiva a favor de l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL, publicada al 

BOPA núm. 58, de data 6 de setembre de 2017, i el contracte signat amb dita empresa en 

data 7 de setembre de 2017; 

S’aprova efectuar la compra de diverses peces d’uniformitat dels agents de 
circulació comunals a l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL, per un import de 
15.926,18 €. 

 

 

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


