Acta: 34 / 20
Data: 28 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: 13:30 hores

Corporació
1. Vista la sol·licitud amb núm. de registre 7085009, de l’associació STOP VIOLÈNCIES per
dur a terme una manifestació el dia 28 de setembre que, procedent d’Andorra la Vella,
ascendirà per l’av. Carlemany fins a la plaça Coprínceps, on es realitzarà la lectura d’un
manifest amb motiu del Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament;
Vist que l’organització es compromet a demanar els permisos corresponents al Govern i al
Servei de Mobilitat del mateix, i pendents de les decisions que pugui prendre el Ministeri de
Salut atesa la situació d’alarma sanitària causada pel virus SARS-CoV-2;

S’aprova resoldre favorablement la demanda de l’associació STOP VIOLÈNCIES
de dur a terme una manifestació el dia 28 de setembre amb motiu del Dia
Internacional per a la Despenalització de l’Avortament (previ consentiment del
Comú d’Andorra la Vella, de l’Agència de Mobilitat de Govern i del Ministeri de
Salut).
2. Vista la voluntat del Comú de seguir diversificant la representació jurídica del Comú, per
garantir el criteri d’oportunitat dels advocats presents al Principat d’Andorra;

S’aprova la contractació de la Sra. Carme Moles Pérez perquè representi el Comú
en la causa judicial 2018_1000063, correntment en segona instància, segons els
honoraris que estableix el Col·legi d’Advocats d’Andorra.
Departament de Finances
3. S’aprova la relació núm. 37/20 de factures conformades (inferiors a 600€) per un
import net a pagar de 21.927,65 €, un cop verificades, per procedir al seu
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.
4. S’aprova la relació de pagaments núm. 21/20, per un import de 1.850,84 €:
•
•

5.

Franquícies ASSAP-ZURICH, per un import de 300 €.
Retorn parcial de l’import de la taxa sobre terrasses de bar per la crisi derivada de la
pandèmia SARS-CoV-2, per un import de 1.350,84 €.

S’aprova la relació de baixes, retorns i anul·lacions de rebuts núm. 15, per un import
de 8.920,22 €.
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6. S’aprova la declaració d’IGI corresponent al mes de juliol de 2020, per un import de
8.028,61 €.
7. S’aprova la proposta d’ASSAP-ZURICH per augmentar la pòlissa de danys
contractada amb el Comú, segons resum de noves unitats per assegurar, des de l’1
de setembre fins el 31 de desembre de 2020, per un import de 1.893,48 € (IGI
inclòs).
Departament d’Administració
8. Vista la sol·licitud 7084561, de fraccionament dels imports corresponents a l’impost sobre
els rendiments arrendataris, per un import de 1.240,18 €;
Vist l'article 41, d’ajornament i fraccionament del deute tributari, de la Llei 05/2020, del 18
d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que estableix que els obligats tributaris que no
puguin pagar els seus deutes tributaris poden sol·licitar l’ajornament o fraccionament del
deute tributari sense la necessitat de presentar la garantia corresponent i sense que es
meriti interès moratori durant l’any 2020;
Vist l’informe de resolució favorable de la intervenció comunal a la sol·licitud presentada;

S’aprova resoldre favorablement la sol·licitud 7084561, de fraccionament del
pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris, per un import total de
1.240,18 €, sempre que el seu pagament íntegre ho sigui dins de l’any 2020.
9.

Vist les sol·licitud núm. 7084819, 7084780, 7084929 i 7084816, de fraccionament dels
imports corresponents a l’impost del foc i lloc, i de les taxes d’higiene i enllumenat
corresponents a l’exercici 2020;
Vist l'article 41, d’ajornament i fraccionament del deute tributari, de la Llei 05/2020, del 18
d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que estableix que els obligats tributaris que no
puguin pagar els seus deutes tributaris poden sol·licitar l’ajornament o fraccionament del
deute tributari sense la necessitat de presentar la garantia corresponent i sense que es
meriti interès moratori durant l’any 2020;
Vist l’informe de resolució favorable de la intervenció comunal a les quatre sol·licituds
presentades;

S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds núm. 7084819, 7084780, 7084929 i
7084816, de fraccionament del pagament de l’impost del foc i lloc, i de les taxes
d’higiene i enllumenat corresponents a l’exercici 2020, per un import total de 579,15
€, sempre que el seu pagament sigui dins de l’any 2020.
10. Vist les sol·licitud núm. 7084898, 7083243 i 7084844 de fraccionament dels imports
corresponents a la taxa d’ocupació de la via pública amb terrasses de bar;
Vist l'article 41, d’ajornament i fraccionament del deute tributari, de la Llei 05/2020, del 18
d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que estableix que els obligats tributaris que no
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puguin pagar els seus deutes tributaris poden sol·licitar l’ajornament o fraccionament del
deute tributari sense la necessitat de presentar la garantia corresponent i sense que es
meriti interès moratori durant l’any 2020;
Vist l’informe de resolució favorable de la intervenció comunal a les tres sol·licituds
presentades;

S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds núm. 7084898, 7083243 i 7084844,
de fraccionament del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública amb
terrasses de bar, per un import total de 11.214,75 €, sempre que el seu pagament
íntegre ho sigui dins de l’any 2020.
11. S’aprova resoldre favorablement les següents sol·licituds de comerç:
Sol·licituds de baixa (1):
• Sol·licitud núm. 7085017, presentada pel negoci AMILLOR dedicat a la creació de
programes informàtics, i a la consultoria, gestió i desenvolupament de programes de
formació, preferentment els relacionats amb el món sanitari.
Sol·licituds d’obertura (5):
• Sol·licitud núm. 7084736, presentada pel negoci BORJATUBE, dedicat a la formació
en l’àmbit del màrqueting; l’entrenament personal per assolir objectius de millora en
l’entorn personal, social i professional; la creació i edició de llibres; i la producció
audiovisual.
• Sol·licitud núm. 7084852, presentada pel negoci 41 MES, dedicat a l’activitat
d’intermediari de serveis en l’àmbit de la comunicació i el màrqueting.
• Sol·licitud núm. 7084911, presentada pel negoci CONSTRUCCIONS D’OR, dedicat a
la construcció.
• Sol·licitud núm. 7084936, presentada pel negoci FUENTES & OYANATE, dedicat a
la tinença, adquisició, gestió i administració d’accions i participacions per compte
propi (amb exclusió de les activitats pròpies del sistema financer).
• Sol·licitud núm. 7084745, presentada pel negoci REPRESENTACIONS CARME
CORTES, dedicat a la venda a l’engròs d’articles de confecció i els seus accessoris
de tèxtil, i de material d’higiene personal.
Sol·licituds d’ampliació d’activitat (2):
• Sol·licitud núm. 7084857, presentada pel negoci LA CASETA DE XOCOLOTA,
dedicat en endavant a granja, pastisseria, bar i a empresa de gestió d’habitatges d’us
turístic.
• Sol·licitud núm. 7084940, presentada pel negoci MANTIC, dedicat en endavant a
treballs de paleta, serveis de neteja d’edificis i de vivendes particulars, i treballs de
lampisteria (sense emmagatzematge).
Sol·licituds de canvi d’adreça (1):
•

Sol·licitud núm. 7084851, presentada pel negoci MV CONSULTING 2015, radicat
d’ara endavant a la ctra. d’Engolasters núm. 25, edif. Vinyal B, àtic-1a.
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Departament de Serveis
12. Vista la necessitat de substituir dos fanals de l’avinguda Carlemany que han estat
malmesos;
Vist que l’empresa CAIRÓ és la única que subministra la marca (Hess) dels fanals instal·lats
a l’avinguda Carlemany i que, per tant, resulta impossible promoure la concurrència en el
marc d’una consulta de preus;
Vist el pressupost sol·licitat a l’empresa CAIRÓ pel subministrament de dos fanals de marca
Hess, per un import de 7.498,98 € (IGI inclòs);

S’aprova l’adjudicació directa a l’empresa CAIRÓ del subministrament de dos fanals
per a instal·lar a l’avinguda Carlemany, per un import de 7.498,98 € (IGI inclòs).
Departament de Medi Ambient
13. Vista la relació contractual entre el Comú d’Escaldes-Engordany i l’empresa LAI, SL, per dur
a terme el control de la legionel·losi a les fonts ornamentals de la parròquia fins a final de
l’any en curs;
Vist l’edicte pel que es va convocar un concurs públic per adjudicar les tasques de prevenció
i el control de la legionel·losi a les instal·lacions de risc propietat del Comú, que inclou les
fonts ornamentals, publicat al BOPA núm. 80, del 10 de juny de 2020;
Vista l’existència d’un acord entre l’empresa LAI, SL, i el Comú per la rescissió del contracte
que els vincula;

S’aprova resoldre de mutu acord el contracte amb l’empresa LAI, SL, pel control de
la legionel·losi a les fonts ornamentals de la parròquia.
14. Vist el contracte entre el Comú d’Escaldes-Engordany i la societat SILVAGRINA, de data 22
d’agost de 2019 per a la detecció i tractament de la processionària del pi;
Vistes les necessitats identificades pel Departament de Medi Ambient i suggerides per
SILVAGRINA;

S’aprova aplicar fitosanitari microbiològic pel tractament de la processionària a
110,67 hectàrees de terreny comunal, per un import per hectàrea de 85,73 €, tal
com determina el contracte entre el Comú i SILVAGRINA, per un import total de
9.914,69 € (IGI inclòs).
Departament de Recursos Humans
15. Vist el concurs convocat per a la provisió d’una plaça de cuiner/a de les escoles bressol,
publicat al BOPA núm. 80, de data 10 de juny de 2020;
Vist que han postulat 4 persones a la plaça i vistos els resultats dels concursants a les
proves programades;

S’aprova adjudicar la plaça de cuiner/a de les escoles bressol a la Sra. Claudia
Basualto Cobaise.
16. Vist el concurs convocat per a la provisió d’una plaça de gestora/r d’aparcaments diürn,
publicat al BOPA núm. 71, de data 22 de maig de 2020;
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Vist que han postulat 10 persones a la plaça i vistos els resultats dels concursants a les
proves programades;

S’aprova adjudicar la plaça de gestor d’aparcaments diürn al Sr. Ignasi Punzano
Valero.
17. Vist el concurs de promoció interna convocat per a la provisió d’una plaça de tècnica/c de
comptabilitat, publicat al BOPA núm. 91, de data 15 de juliol de 2020;
Vist que de dues persones postulants, una ha renunciat a la plaça, i l’altra no reunia els
requisits mínims de la convocatòria, quedant-ne exclosa;

S’aprova declarar desert el concurs i, consegüentment, convocar un concurs
selectiu d’ingrés per la provisió externa de la plaça de tècnic/a de comptabilitat.
18. Vista la pròxima baixa per malaltia de la Sra. Helena Mouta Martins, operària de neteja i la
necessitat de cobrir la plaça;

S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència de la Sra. Emilia Celeste Da Costa
Martins per cobrir la plaça d’operària de neteja en règim de treballadora pública
interina, des de l’1 de setembre de 2020 fins a la reincorporació de la persona titular
de la plaça.
19. Vista la pròxima baixa per malaltia de la Sra. Immaculada Bernat Lanao, puericultora, i la
necessitat de cobrir la plaça;

S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència de la Sra. Vanessa Silva Lozano
per cobrir la plaça de puericultora en règim de treballadora pública interina, des del
8 de setembre de 2020 fins a la reincorporació de la persona titular de la plaça.
20. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça a la Sra. Ana Maria Campoy Garcia
(monitora d’activitat física de gent gran), esgotat el període de prova i vist l’informe
favorable de la cap de Gent Gran i el vistiplau de la cap de Recursos Humans.
21. S’aprova modificar les retribucions per permanències d’enterraments i exhumacions
que perceben els Srs. Olimpo Lourido i Manuel Pereira (paletes de la brigada
d’obres) com segueix:
•

Permanències: 145 € per setmana de guàrdia

•

Exhumacions: 50 € per exhumació realitzada

Departament de Cultura
22. S’aproven les següents contractacions d’espectacles i tallers familiars en el marc
del programa “Petit Cap de Setmana” a celebrar el dissabte 12 i diumenge 13 de
setembre:
•

Contractació a ANDORRA ANIMACIÓ de l’espectacle “L’adéu de Peter Pan” de la Cia.
Festuc teatre, el dissabte en doble sessió, per un import total de 2.511,25€ (IGI inclòs
2,5%)

•

Contractació a GATZARA ESPECTACLES l’espectacle “L’aventura d’avorrir-se” de la
Cia. L’Estaquirot teatre, el diumenge en doble sessió, per un import total de 3.310,75€
(IGI inclòs 2,5%).
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•

Contractació de la Sra. Yolanda Blanco Jímenez, psicòloga infanto-juvenil i arterapeuta,
per la xerrada per adults “L’avorriment com a oportunitat”, per un import total de 300€
(exempt d’IGI).

•

Contractació Cor Rock d’Andorra, per realitzar el taller en família “Canta amb el Cor”,
per un import total de 500€ (exempt d’IGI).

23. Vist que s’ha efectuat una consulta de preus per la sonorització dels espectacles previstos a
la sala d’actes i l’animació de l’espai tallers (Parc de la Mola i exteriors del Prat del Roure),
que tindran lloc els dies 12 i 13 de setembre de 2020, en el marc de la programació del
“petit” cap de setmana;
Vistes les ofertes obtingudes:
• Sònica: 883,03 € (IGI inclòs).
• Server: 841,22 € (IGI inclòs).
• Light Sound ha estat consultada, però no ha presentat pressupost.

S’aprova contractar l’empresa SERVER per la sonorització dels espectacles
previstos a la sala d’actes i l’animació de l’espai tallers (Parc de la Mola i exteriors
del Prat del Roure), que tindran lloc els dies 12 i 13 de setembre 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.

Esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. cònsol major aixeca la sessió. Són dos
quarts de cinc de la tarda.
Vist i plau
CÒNSOL MAJOR
Rosa Gili Casals

P. o. de la Junta de Govern
SECRETARI GENERAL
Cerni Escalé Cabré
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