
1 
 

Acta: 31 / 20 

Data: 31 de juliol de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern 

Inici de la sessió: 15:30 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 30/20, de data 27 
de juliol de 2020. 

Corporació 

2. Vista la sol·licitud de la Sra. Olga FRIGOLA PARDINES, de data 16 de juliol de 2020, 

d’inscripció a la llista electoral de la seva parròquia d’origen, demanant el trasllat de la 

parròquia a la que és electora (Encamp) a Escaldes-Engordany; 

Vist el Decret pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 

referèndum, de data 26 de novembre de 2014, publicada al BOPA núm. 68, i particularment 

el seu article 7.1, que especifica que tot elector inscrit al registre electoral de la seva 

parròquia de residència pot optar per canviar la seva inscripció al de la seva parròquia 

d’origen, si ho demana al Comú i aporta la documentació que acredita el seu dret; 

Vist que la parròquia d’origen de la Sra. Olga FRIGOLA PARDINES és efectivament 

Escaldes-Engordany; 

S’aprova la inscripció al cens electoral d’Escaldes-Engordany de la Sra. Olga 
FRIGOLA PARDINES. 

Departament de Finances 

3. S’aprova la relació de pagaments núm. 19/20, per un import de 30.236,04 €: 

• 25% corresponent al tercer (darrer) pagament de les subvencions ordinàries a entitats 
esportives, per un import agregat de 24.656,84 €. 

• Avançament del 50% de la subvenció a l’empresa JEG OLYMPUS per a la realització 
de la cursa d’obstacles Olympus Race Andorra, prevista a Escaldes-Engordany pels 
dies 12 i 13 de setembre de 2020, per un import de 4.500 €. 

• Pagament de la subvenció puntual al CLUB VOLEI DE LES VALLS D’ANDORRA, per 
la seva participació a vàries divisions de la lliga espanyola de voleibol, per un import de 
1.079,20 €. 

4. S’aprova la declaració d’IGI corresponent als mesos d’abril, maig i juny de 2020, per 
imports respectius de 709,99 €, de 3.351,82 € i de 6.362,61 €. 

5. S’aprova la declaració de l’INRN del segon trimestre de 2020, per un import de 
595,17 €. 
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Departament d’Administració 

6. Vista la sol·licitud 7084796, de fraccionament dels imports corresponents al lliurament de la 
llicència de construcció d’un edifici plurifamiliar situat a la confluència del carrer de la Unió i 
l’avinguda del Fener; 

Vist l'article 41, 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, conforme a allò que disposa la llei 05/2020, resoldre favorablement la 
sol·licitud 7084796, d’ajornament de tributs, taxes i cessió econòmica, per un import 
fraccionat i ajornat fins a data de 30 de novembre de 2020 de 1.053.481,48 €. 

7. Vista la sol·licitud 7084752, de fraccionament dels imports corresponents a diverses 
sancions de circulació; 

Vist l'article 41, 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 7084752, de proposta de 
fraccionament del pagament de vàries multes de circulació, per un import total de 
204,34 €. 

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

Vistes les sol·licituds núm. 7084400 i 7084540, d’exempció del pagament de torns diversos 

de les activitats d’Escaldes-Estiu 2020; 

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

S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds núm. 7084400 i 7084540, eximint 
del pagament de torns diversos de les activitats d’Escaldes-Estiu 2020. 

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

Sol·licituds de baixa (4): 

• Sol·licitud núm. 7084572, de baixa del negoci SOADCO, dedicat a la fabricació i 
venda d’implants, complements protètics, material mèdic/quirúrgic, i productes 
semielaborats del sector dental, radicat a l’av. Fiter i Rossell 4t B, ed. Centre de 
Negocis, 1r pis. 
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• Sol·licitud núm. 7082017, de baixa del negoci IMPORTADORA DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL, SA, dedicat a la importació, exportació i venda al major d’articles 
tèxtils, radicat al carrer de les Boïgues, ed. Pic Blanc, 1r. 

• Sol·licitud núm. 7084699, de baixa del negoci BAUZA ADROVER FOOTBALL 
MANAGEMENT, dedicat a la representació d’esportistes, gestió de drets de la 
propietat intel·lectual o industrial, i organització, direcció i gestió d’esdeveniments 
esportius, radicat a l’av. Fiter i Rossell núm. 30, ed Sol, esc. A 1r 2a. 

• Sol·licitud núm. 7084730, de baixa del negoci LOGIS VALIRA SERVEIS, dedicat a 
l’organització de transport de mercaderies, radicat a l’av. del Fener núm. 24, ed. Prat 
de les Oques, local B3. 

Sol·licituds d’obertura (6):  

• Sol·licitud núm. 7084186, d’obertura del negoci SHIRTUM, dedicat a l’explotació, 
utilització, gestió i cessió de llicències que atorguen drets sobre patents, disseny 
models, dibuixos industrials i marques, radicat al carrer Josep Viladomat núm. 20, 2n 
2a. 

• Sol·licitud núm. 7084712, d’obertura del negoci CONSANDO, dedicat a 
l’assessorament, creació, desenvolupament, explotació i manteniment d’aplicacions i 
programes informàtics, radicat a la ctra. d’Engolasters núm. 28, ed. Montanya, 3r 5a. 

• Sol·licitud núm. 7084438, d’obertura del negoci COL·LOCACIÓ DE PEDRA ALEX, 
dedicat a la col·locació de pedra, radicat a l’av. Carlemany núm. 89, esc. A, àtic 2a. 

• Sol·licitud núm. 7084369, d’obertura del negoci PIRINEU CERAMICS, dedicat a la 
venda al detall i a l’engròs de material per a la construcció, i per la realització de 
treballs de paleta, radicat al carrer del pui núm. 14, apartament 4t, bloc E. 

• Sol·licitud núm. 7084410, d’obertura del negoci COLLINET INVESTMENTS, dedicat 
a la gestió d’empreses, radicat a l’av. Pont de la Tosca núm. 3, esc. A, 4t 1a. 

• Sol·licitud núm. 7084450, d’obertura del negoci OLYMPUS, dedicat a l’organització 
d’esdeveniments esportius, radicat a la urbanització la Plana, ed. Mirador Parc núm. 
3, 1er 1a. 

    Sol·licituds de modificació i ampliació d’activitat (1): 

• Sol·licitud núm. 7084165, presentada pel negoci CASA BERGE, dedicat a partir 
d’ara a la venda al detall de productes alimentaris envasats no peribles, i a 
l’elaboració i venda al detall de gelats, radicat a l’av. Carlemany núm. 84, ed. 
Pantebre, planta baixa, 3a planta i soterrani. 

Sol·licituds de modificació d’adreça (2): 

• Sol·licitud núm. 7084419, presentada pel negoci BUY BACK, dedicat a la 
compravenda al detall d’articles de segona mà i articles de confecció i d’oficina, així 
com a la venda al detall d’aparells i accessoris de fotografia, imatge i so, radicat a 
partir d’ara a l’av. Carlemany núm 12, local 3. 

• Sol·licitud núm. 7084399, presentada pel negoci BEST CITY, dedicat a la venda al 
detall de vehicles nous i d’ocasió i dels seus accessoris, radicat a partir d’ara a l’urb. 
Sa Calma, ed. el Solell, vivenda 6. 
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Departament d’Urbanisme 

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

• Sol·licitud núm. 7084150, de llicència d’ús d’un xalet ubicat a la parcel·la situada al carrer 
Rocacorba núm. 9. 

• Sol·licitud núm. 7084241, de llicència d’ús d’un xalet ubicat al carrer Can Diumenge, 
núm. 23. 

Departament de Cadastre  

11. S’aprova resoldre favorablement les sol·licituds amb número de registre 7084623, 
7084660, 7084665, 7084676 i 7084715, d’inscripció d’unitats immobiliàries al 
cadastre. 

Departament de Recursos Humans 

12. Vista la demanda de la Sra. Meritxell Silvestre Velasco, de data de 29 de juliol de 2020, de 

trasllat dins del Departament de Finances, de la plaça d’assistent de compres a la plaça de 

tècnic de comptabilitat, que ocupa des del 6 de juliol de 2015 en comissió de servei; 

Vista l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 11 de 

desembre de 2002, publicada al BOPA núm. 97, i particularment el seu article 52, que 

especifica que és possible el trasllat, a sol·licitud del treballador públic, dins del mateix 

departament, a una plaça de característiques similars i sense que aquest comporti un 

increment de la seva remuneració; 

Vistes les necessitats de servei del Departament de Finances i la proposta favorable de la 

responsable del departament per autoritzar el trasllat de la Sra. Meritxell Silvestre; 

S’aprova autoritzar el trasllat de la Sra. Meritxell Silvestre Velasco, de la plaça 
d’assistent de compres i intervenció a la de tècnic de comptabilitat, dins del 
Departament de Finances, amb efectes a partir de la data d’inici d’excedència del 
Sr. Enric Chinchilla Blázquez, ocupant una plaça del mateix nivell i remuneració que 
la del seu lloc d’origen. 

13. 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; 

Vist que han postulat 3 persones a les places i vistos els resultats dels concursants a les 

proves programades; 

S’aprova adjudicar una plaça d’operari de neteja d’edificis al Sr. Gerard Iglesias 
Pons, amb el preceptiu període de prova de 12 mesos. 

14. Vist el concurs de mobilitat interna convocat per proveir una plaça d’electricista, publicat al 

BOPA núm. 80, de data 10 de juny de 2020; 

Vist que han postulat 3 persones a la plaça i vistos els resultats dels concursants a les 

proves programades;  
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S’aprova adjudicar una plaça d’electricista al Sr. Robert Navarro Bretones, amb el 
preceptiu període de prova de 3 mesos. 

15. Vist el concurs convocat per a la provisió externa d’una plaça d’auxiliar de la Llar de Jubilats, 

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 una plaça d’auxiliar de la llar de jubilats a la Sra. Renata Rosa 
Alves, amb el preceptiu període de prova de 12 mesos. 

16. S’aprova la variació de la jornada laboral de les següents persones, per tal que 
puguin assistir als monitors d’Escaldes-Estiu 2020 des de l’espai lúdic del 
Departament d’Infància: 

• Sr. Emili Garcia Miramontes, de 33h a 35h setmanals del 2 de juliol al 14 
d’agost (compensació amb caràcter retroactiu pels dies ja treballats) i del 31 
d’agost al 6 de setembre. 

• Sra. Isabel Torres Fernàndez, de 33h a 35h setmanals del 2 de juliol al 6 
d’agost (compensació amb caràcter retroactiu pels dies ja treballats). 

• Sr. Antoni Carmona Parada, de 30h a 35h setmanals del 2 de juliol al 16 de 
juliol (compensació amb caràcter retroactiu pels dies ja treballats), del 3 al 9 
d’agost i del 25 d’agost al 6 de setembre. 

17. S’aprova ampliar la jornada laboral del Sr. Antoni Sánchez Francisco, ajudant del 
Departament d’Esports, de 20h a 40h setmanals, a comptar del dia 1 d’agost de 
2020. 

18. S’aprova reubicar les places laborals dels Srs. Francesc Martínez Artuñedo (operari 
de manteniment) i del Sr. Òscar Barciela Cerdeira (electricista) incorporant-se 
aquestes al Departament de Manteniment i deixant d’estar adscrites al Departament 
de Serveis, a comptar del dia 1 d’agost de 2020. 

19. S’aprova resoldre favorablement la demanda del Sr. Enric Chinchilla Blázquez 
(tècnic de comptabilitat) d’excedència per motius personals, per una durada de 6 
mesos a comptar del dia de la seva alta mèdica. 

Departament de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica 

20. S’aprova dur a terme les següents contractacions d’oferta cultural i lúdica del 28 
d’agost al 13 de setembre, dins de l’esdeveniment Sabors d’Estiu, per un import 
total de 13.240,00 €: 

• Contractació del grup BSO pel 28 d’agost a les 19h, per un import de 540 € (exempt 
d’IGI). 

• Contractació del grup SUSANA SHEIMAN & JORDI BARCELÓ pel 29 d’agost a les 
19h, per un import de 2.000 € (exempt d’IGI). 
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• Contractació del grup THE AUTÒCTONS pel 30 d’agost a les 19h, per un import de 400 
€ (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup VIBRAND EN CLAU DE SOUL, pel 31 d’agost, a les 19h, per un 
import de 300 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup EFREM ROCA & MÍRIAM MANUBENS per l’1 de setembre a les 
19 h, per un import de 600 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup INGRID MARTÍNEZ & OSCAR LEON pel 2 de setembre a les 
19h, per un import de 500 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup SCARLET & THE BROTHERHOOD pel 3 de setembre a les 19h, 
per un import de 900 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup GREEN NOTE pel 4 de setembre a les 19h, per un import de 250 
€ (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup CHRISTOPHER AGUILAR pel 5 de setembre a les 19 h, per un 
import de 1.700 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup ODARA TRIO pel 6 de setembre a les 19h, per un import total de 
500 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup MARTHA ROQUETT pel 7 de setembre a les 19 h, per un import 
de 400 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup MOLLY & SUSANE GEORGI pel 8 de setembre a les 19h, per un 
import de 1.700 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup TRIO D3 pel 9 de setembre a les 19h, per un import de 300 € 
(exempt d’IGI). 

• Contractació del grup MANU & THE VODKAS pel 10 de setembre a les 19h, per un 
import de 750 € (exempt d’IGI). 

• Contractació del grup JORDI GENDRA DJ pel 11 de setembre a les 19h, per un import 
de 300 € (exempt d’IGI).  

• Contractació del grup THINK TWICE BANDA pel 13 de setembre a les 19h, per un 
import de 400 € (exempt d’IGI). 

• Contractació de la companyia ANNA ROCA amb l’espectacle Valentina Quàntica pel 
dissabte 12 de setembre a les 19h, per un import de 1.700 € (retenció del 10% d’IRNR 
inclosa). 

21. S’aprova la convocatòria d’un concurs públic per al lloguer, transport, muntatge, 
desmuntatge i instal·lació de Nadal pels mesos de desembre 2020 i gener 2021, i 
de desembre 2021 i gener 2022, per un import total previst de 65.000 €. 

22. S’aprova fer la demanda al Comitè de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror 
per incorporar a les 5 noves postals de marxandatge d’animals i paisatges el logo 
propi de la Vall, per tal de donar valor afegit al producte. 

Departament de Circulació i Atenció ciutadana  

23. S’aprova la relació 2020/ACI/0011, de la Comissió de Circulació, de resolució 
d’al·legacions de constatacions d’infracció, per un import de 60,10 € d’al·legacions 
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estimades i de 430,55 € d’al·legacions desestimades. 

 

 

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


