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Acta: 9 / 20 

Data: 2 de març de 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta 

Inici de la sessió: 15 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 8/20, del 25 de febrer. 

Finances 

2. S’aprova la relació núm. 6/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 4.898,09 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

3. S’aprova la relació núm. 7/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 18.987,26 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

4. S’aprova la relació de pagaments núm. 7/2020 per un import total de 914,46 €. 

Urbanisme i cadastre 

5. S’aproven les sol·licituds núm. 7083173 i 7083150, per canvis de destí d’unitats 
immobiliàries, de lloguer a venda. 

6. S’aproven les sol·licituds núm. 7083347, 7083370, 7083351, 7083429, 7083387, 
7083395 i 7083388, d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre. 

Promoció econòmica  

7. S’acorda efectuar el pagament de l’aportació del Comú d’Escaldes-Engordany a 
les despeses d’organització de l’11è Congrés de Turisme de Neu i Muntanya, 
organitzat pel Departament de Turisme de Govern, per un import de 12.000 €. 

8. S’acorda efectuar el pagament dels fons romanents de l’organització del 10è 
Congrés de Turisme de Neu i Muntanya, organitzat per Escaldes-Engordany l’any 
2018, corresponent a un import custodiat de 17.455,79 €. 

Recursos humans 

9. S’acorda la contractació com a treballadora pública interina, amb caràcter 
d’urgència, de la Sra. Josepa Cobo Sánchez, en qualitat d’auxiliar de la Llar de 
jubilats, del 03-03-2020 al 31-03-2020, en substitució de la Sra. Eva Caternia 
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Fernandes Barbosa, que es troba duent a terme tasques de suport a l’Escola 
Bressol. 

10. S’acorda la convocatòria d’un concurs de promoció interna per proveir una plaça 
de nova creació d’auxiliar de la Llar de Jubilats. 

11. S’acorda la contractació com a treballadora pública interina, amb caràcter 
d’urgència, de la Sra. Renata Rosa Alves, en qualitat d’auxiliar de la Llar de 
Jubilats, a partir del 09-03-2020 i mentre es desenvolupa el procediment de 
provisió de plaça de treballador públic indefinit per concurs públic (veure punt 
precedent). 

12. S’acorda la contractació com a treballadora pública interina, amb caràcter 
d’urgència, de la Sra. Emilia Celeste da Costa Martins, en qualitat d’operària de 
neteja, a partir del 03-03-2020, i fins que s’incorpori la Sra. Piedad dos Anjos 
Fernandes, actualment en baixa per malaltia. 

13. S’acorda mantenir silenci administratiu respecte al recurs amb número de registre 
7083026, contra l’expedient disciplinari incoat per falta greu a l’agent de circulació 
núm. 7054, atès que l’expedient va ser incoat durant el mandat comunal precedent 
i que l’equip comunal no veu fonaments suficients per resoldre el recurs 
favorablement. 

Circulació 

14. S’aproven les propostes de la Comissió de Circulació d’anul·lació de constatacions 
d’infracció (llista núm. 2020/LLA/0003). 

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


