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Acta: 25 / 20 

Data: 29 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: 16:30 hores 

 

1. S’aprova l’acta de les sessions de Junta de Govern precedents, núm. 23/20 i 24/20, 
del 22 de juny i del 26 de juny de 2020, respectivament. 

Departament de Finances 

2. S’aprova la relació núm. 28/20 de factures conformades (inferiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 6.061,78 € (IGI inclòs), un cop verificades per intervenció, per 
procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

3. S’aprova la relació núm. 15/20 de pagaments per un import de 6.934,85 €. 

4. S’aprova la relació de compensació núm. 3/2020, per un import de 130 €. 

5. S’aprova la relació núm. 6 de fraccionament de l’impost del foc i lloc, i de les taxes 
d’higiene i enllumenat de l’exercici 2020, per un import de 64,35 €. 

Departament d’Administració 

6. 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); 

Vistes les sol·licituds núm. 7084219 i 7083460, 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 favorable del Govern a ambdues sol·licituds; 

S’aproven les sol·licituds núm. 7084219 i 7083460, eximint als sol·licitants del 
pagament de l’impost del foc i lloc, i de les taxes d’higiene i enllumenat 
corresponents a l’exercici 2020. 

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

Sol·licituds de baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7084181, presentada pel negoci COCO ORGANIC, dedicat la venda 
al major de fibra de coco, substrats orgànics i fertilitzants destinats al cultiu de 
plantes. 
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Sol·licituds d’obertura (3):  

• Sol·licitud núm. 7084016, presentada pel negoci AXW, dedicat a la publicitat i el 
màrqueting, a l’organització d’esdeveniments, fires i congressos, i a la gestió de 
xarxes socials. 

• Sol·licitud núm. 7083953, presentada pel negoci UNGLES K&N, dedicat a 
l’assessorament estètic, a la realització de quiromassatges i reflexologia podal, i a la 
venda al detall de productes d’estètica i perruqueria. 

• Sol·licitud núm. 7083977, presentada pel negoci LARA FARRE GROUP, dedicat a la 
gestió i assessorament d’empreses, i a activitats d’intermediació comercial sense 
predomini de productes. 

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

• Sol·licitud núm. 7083060, presentada pel negoci CASA BERGÉ dedicat en endavant 
a la venda al detall de productes alimentaris envasats no peribles, i l’elaboració, 
condicionament i venda al detall i a l’engròs de fruits secs, xocolata i productes de 
confiteria. 

Sol·licituds d’instal·lació de terrasses de bar (2): 

• Sol·licitud núm. 7084149, presentada pel negoci LA TAVERNA ITALIANA. 

• Sol·licitud núm. 7084204 presentada pel negoci RESTAURANT PRAT DEL ROURE. 

Departament de Cadastre 

8. Proposta d’aprovació de les sol·licituds amb número de registre 7081827, 7084182, 
7084184, 7084194 i 7084199 d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre. 

Departament d’Esports 

9. Vista l’Ordinació de preus públics, aprovada pel Consell de Comú d’Escaldes-Engordany el 
dia 9 de juny de 2020 i publicada al BOPA el dia 10 de juny de 2020, i més concretament 
l’article 9.3.1, que estableix els preus per als serveis de piscina, sala de cardio, sala de 
musculació i sala de ciclo virtual del Comú, per ús d’una hora de duració; 

Vist que el mateix article estableix respecte als preus públics mencionats que es faculta a la 
Junta de Govern per tal d’adaptar els criteris pertinents pel que fa a la seva aplicació en 
funció de l’evolució de la situació de la crisi sanitària; 

Vista l’evolució de la situació d’emergència sanitària fruit de la pandèmia SARS-CoV-2 i de 
les seves conseqüències; 

S’aprova disminuir el preu públic d’accés a la piscina, sala de cardio, sala de 
musculació i sala de ciclo virtual comunals, passant l’import de 2,50 € a 1,25 € 
durant el període comprès entre els dies 30 de juny i 31 d’agost, per tal de poder 
facilitar l’ús per part dels usuaris mantenint alhora un cost acceptable respecte al 
servei rebut. 
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10. Vist el concurs públic convocat per contractar el servei de càtering dels infants de 3 a 5 anys 
inscrits a les activitats d’Escaldes-Estiu 2020, publicat al BOPA núm. 18, de data 4 de març 
de 2020; 

Vist que acabat el termini de presentació d’ofertes només se n’ha obtingut una, presentada 
per l’empresa BIO BIO RESTAURACIÓ que es desglossa a continuació: 

 Preu Quantitat Dies Preu total 

Menú infant 5,70 € 135 40 30.780 € 

Menú monitor 5,70 € 20 40 4.560 € 

Pícnic infant 3,70 € 135 10 4.995 € 

Pícnic monitor 3,70 € 20 10 740 € 

Menú especial 5,90 € 5 50 1.475 € 

Import total estimat (preus amb IGI no inclòs) 42.550 € 

S’aprova adjudicar el servei de càtering dels infants de 3 a 5 anys inscrits a les 
activitats d’Escaldes-Estiu 2020 a l’empresa BIO BIO RESTAURACIÓ, per un 
import unitari (IGI no inclòs) de 5,70 € per cada menú d’infant/monitors, de 3,70 € 
en el cas dels pícnics dedicats a infants/monitors i de 5,90 € en el cas de menús per 
a infants/monitors amb intoleràncies alimentaries. L’import total estimat (de 42.550 
€; IGI no inclòs) ho és en base al nombre d’inscripcions previstes i està subjecte a 
variacions. 

11. Vista la demanda de subvenció de l’empresa VSL SPORTS per a l’organització de la 2a 
edició de la cursa Sportiva Andorra Trail, prevista a Escaldes-Engordany els dies 5 i 6 de 
setembre de 2020, per un import de 10.000 €; 

S’aprova atorgar una subvenció puntual a l’empresa VSL SPORTS per a 
l’organització de la 2a edició de la cursa Sportiva Andorra Trail, per un import de 
8.000 €. Cara a futures edicions, es proposa igualar la subvenció a la que aporta el 
Comú de Sant Julià de Lòria (3.000 €). 

12. S’aprova atorgar una subvenció puntual al CLUB VOLEI DE LES VALLS 
D’ANDORRA, club esportiu ubicat a la parròquia d’Escaldes-Engordany, per a la 
seva participació a la competició oficial de lliga preferent catalana juvenil i cadet 
femení, i a la 3a divisió sènior femení, per un import de 1.079,20 €. 

Departament de Gent Gran 

13. Vista la demanda de subvenció del casal de colònies AINA, per un import de 600 € per 
finançar despeses relatives a les colònies d’estiu 2020; 

S’aprova atorgar una subvenció puntual al casal de colònies d’estiu AINA, que 
acollirà al llarg de l’estiu 2020 a 58 joves de la parròquia d’Escaldes-Engordany, per 
un import de 500 €. 

14. S’informa a la Junta de Govern de l’aportació del Comú a la Fundació Privada 
Tutelar per a la tutela de 6 persones i la pretutela de 3 persones, per un import de 
2.633,03 €. 
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Departament de Cultura 

15. Vista la proposta de contractació de l’exposició “Art en el vinil” del col·leccionista particular 
Antonio Lafuente, formulada pel Departament de Cultura per programar-la al CAEE del 17 
de juliol al 26 de setembre de 2020, per un import de 13.900 €, al que s’ha d’afegir els 
costos de duana (200 €), realització i col·locació de vinils (98,23 €) i contracte 
d’assegurança (239,62 €); 

S’aprova la contractació de l’exposició “Art en el vinil” al col·leccionista particular 
Antonio Lafuente, per programar-la al CAEE del 17 de juliol al 26 de setembre de 
2020, conforme al pressupost presentat. 

16. S’aprova programar l’exposició “La llum, del romànic, interpretacions de pintura” de 
Rosa Obiols, del 6 d’agost al 31 d’octubre de 2020, a la 3a planta del CAEE. 
L’exposició no comporta cap despesa de lloguer ni de transport. 

Departament de Promoció Turística i Econòmica 

17. Vist que en el marc del conveni de col·laboració existent entre els Comuns d’Encamp i 
Escaldes-Engordany per a la dinamització de la zona d’Engolasters es preveu organitzar 20 
tallers creatius per a infants durant els divendres i dissabtes compresos entre els dies 3 de 
juliol i 5 de setembre de 2020; 

Vista la consulta de preus efectuada amb la finalitat de trobar una empresa que els dugui a 
terme i vistes les següents ofertes presentades: 

• La Moixera: 150 € per taller. 
• Art i Taller: 330 € per taller. 
• Lavola: (no pot assumir la demanda). 

S’aprova la contractació de l’empresa LA MOIXERA per a la realització de 20 tallers 
creatius per a infants durant els divendres i dissabtes compresos entre els dies 3 de 
juliol i 5 de setembre a Engolasters, per un import total de 3.000 € (IGI no inclòs), 
assumit a parts iguals (de 1.500 €, IGI no inclòs) entre els Comuns d’Escaldes-
Engordany i d’Encamp. 

18. Vist que en el marc del conveni de col·laboració existent entre els Comuns d’Encamp i 
Escaldes-Engordany per a la dinamització de la zona d’Engolasters es preveu encomanar la 
impressió de mapes desplegables d’Engolasters per lliurar als punts d’informació del Camp 
de Serrat i de les Pardines; 

Vista la consulta de preus efectuada amb la finalitat de trobar una empresa que els produeixi 
i vistes les següents ofertes: 

  
5000 unitats 10000 unitats 

Preu ut 
(IGI inclòs) 

Preu total 
(IGI inclòs) 

Preu ut 
(IGI inclòs) 

Preu total 
(IGI inclòs) 

IMPREMTA PRINCIPAT  --- --- --- --- 

SOLBER  0,1255 € 655,74 € 0,1083 € 1.131,74 € 

GRÀFIQUES ANDORRANES --- 595,65 € --- 1.024,10 € 

IMPREMTA ENVALIRA  0,1130 € 590,43 € 0,0913 € 954,09 € 

S’aprova l’adjudicació definitiva a IMPREMTA ENVALIRA de la impressió de mapes 
desplegables d’Engolasters per lliurar als punts d’informació del Camp de Serrat i 
de les Pardines, per un import total de 954,09 € (IGI inclòs), que serà assumit a 
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parts iguals (477,05 €; IGI inclòs) entre els Comuns d’Escaldes-Engordany i 
d’Encamp. 

Departament d’Informàtica 

19. Vistes les freqüents desconnexions i avaries que es registren en l’actual sistema de 
connexions d’antenes per radioenllaços que connecten diferents edificis (Oficina de 
Turisme, arxiu històric, piscines, centre Fiter i Rossell i estació termal) amb la xarxa interna 
del Comú a través de les antenes de la torre de Caldea; 

S’aprova contractar amb ANDORRA TELECOM el producte xarxa Internet 
d’empreses (actual sistema de connexió dels aparcaments comunals) per tal 
d’obtenir major seguretat i un servei de manteniment de 24h al llarg dels 365 dies 
de l’any a càrrec dels tècnics de l’empresa. 

Les tarifes i quota que es contracten són les següents: 

• Tarifes de connexió (un únic pagament inicial) 
Oficina de Turisme: connexió node intranet 50 mbps - 130,00 € (IGI no inclòs). 
Piscina Comunal: connexió node intranet 50 mbps - 130,00 € (IGI no inclòs). 
Casa Comuna: connexió node intranet 100 mbps - 280 € (IGI no inclòs). 
Serveis professionals de configuració - 811,75 € (IGI no inclòs). 

• Quota mensual 
Oficina de Turisme: 81,34 € (IGI no inclòs). 
Piscina Comunal: 81,34 € (IGI no inclòs). 
Casa Comuna: 220 € (IGI no inclòs). 

Departament de Recursos Humans 

20. Vist el concurs convocat per a la provisió externa en primera convocatòria d’un lloc de treball 
de paleta, publicada al BOPA núm. 75, de data 29 de maig 2020; 

Vist que cap candidat s’ha presentat a la convocatòria;  

S’aprova la segona convocatòria del concurs de provisió externa per un lloc de 
treballador públic indefinit de paleta. 

21. S’aprova prorrogar la comissió de serveis de la Sra. Lluïsa Alejo de la Iglesia 
(vigilant d’aparcaments diürn) com a conserge en torn de matí del Centre Social i 
Recreatiu de Fiter i Rossell, des del 16 de juliol fins al 18 d’octubre de 2020. 

22. S’aprova l’adjudicació definitiva de plaça a la Sra. Begoña Márquez Guasch 
(professora del taller tèxtil i de vidre / guia museístic), esgotat el període de prova i 
vist l’informe favorable de la cap de Cultura i el vistiplau de la cap de Recursos 
Humans. 

23. S’aprova concedir a la Sra. Sònia Ballester Ortiz, agent de circulació, un permís 
retribuït de dues hores diàries per raó d’atenció a un fill menor de 9 mesos, a 
comptar del dia 30 de setembre de 2020. 

24. 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; 



6 
 

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 

Pinto Molina, Inés Del 02/07 al 31/07 Justes Palomero, Claudia 
Pastor Calvo, Eric Del 02/07 al 31/07 Àvila Núñez, Albert 
Trojman Gea, Eva Del 02/07 al 31/07 Moreira Alves, Marisa 
Vila Obiols, Jana Del 03/08 al 28/08 Pinto Molina, Inés 

Departament de Circulació 

25. S’aproven les anul·lacions de sancions de circulació recomanades per la Comissió 
de Circulació (llista núm. 2020/LLA/0005), per un import total de 192,12 €. 

 

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


