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Acta: 5 / 20 

Data: 3 de febrer del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta 

Inici de la sessió: 15 hores 

 

1. Acta sessions anteriors 

S’aproven les actes de les sessions precedents, núm. 3/20, del 20 de gener, i 
núm. 4/20, del 30 de gener. 

2. Nova representació jurídica corporació comunal 

Es valida la nova representació jurídica de la corporació comunal, conformada 
pel Sr. Antoni Fiñana (casos urbanístics) i pel Sr. Xavier López (casos de dret 
administratiu i civil), que s’afegeixen a la Sra. Maïtena Manciet. 

3. Cuiner/a escoles bressol 

S’acorda convocar un concurs públic per proveir una plaça de cuiner/a per les 
escoles bressol (tercera convocatòria). 

4. Horaris i dies festius Oficina Turisme 

S’aprova la proposta d’horaris i calendari de dies festius de l’Oficina de 
Turisme. 

5. Contractació urgent 

Per cobrir amb caràcter urgent un lloc de treball d’operari de neteja viària, 
s’acorda la contractació del Sr. Filamor Laryoza en règim d’interí des del 6-2-
2020 fins al 31-8-2020, mentre es desenvolupa el procediment de provisió 
definitiva de la plaça. 

6. Ponts personal Comú 

S’acorda concedir al personal del Comú un dels següents dos ponts, depenent 
de les necessitats de servei dels departaments respectius: 7 de setembre (previ 
a la festivitat de Meritxell) o 7 de desembre (previ a la festivitat de la 
Puríssima).  

S’acorda concedir al personal del Comú un mig pont el 24 de desembre (previ a 
la festivitat de Nadal) o el 31 de desembre (previ a l’any nou). 
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7. Inscripcions cens electoral 

Conforme a l’article 7 (parròquia d’origen), següents i connexos de la Llei 

qualificada del règim electoral i del referèndum, s’aproven les sol·licituds 
d’inscripció al cens electoral del Sr. Jose Ricardo Couceiro, del Sr. Josep Lluís 
Donsion i del Sr. Alejandro Bandera. 

8. Compra geranis 

S’acorda convocar un concurs públic per a la provisió de 4.465 geranis per 
l’embelliment urbà de la parròquia. 

9. Iniciativa vil·les florides 

S’acorda la inscripció del Comú a la iniciativa vil·les florides, xarxa d’entitats 
locals que vetlla pel reconeixement públic dels projectes d’enjardinament i 
d’ornamentació floral. 

10. Recursos sancions circulació 

La Junta aprova les propostes de resolució dels recursos presentats sobre 
sancions de circulació (el llistat romandrà a disposició dels consellers). 

11. Festes de carnaval 

S’acorda adjudicar a l’empresa Bio-Bio (única oferta rebuda a la consulta de 
preus realitzada) la prestació del servei de càtering als Espais Lleure durant les 
vacances escolars de carnaval. 

12. Cessió de sala a l’Associació de la Gent Gran d’Escaldes-Engordany 

S’acorda cedir gratuïtament a l’Associació de Gent Gran d’Escaldes-Engordany 
la sala del Prat del Roure pel dia 23 de febrer del 2020, per a dur-hi a terme 
l’elecció de la nova junta, un berenar i ball. Els honoraris del tècnic de llum i so 
seran abonats per l’associació. 

13. Ordinació pressupost i normativa vinculada 

S’informa als consellers sobre l’estat de redacció de l’Ordinació del pressupost 
del 2020, de l’Ordinació de preus públics, de l’Ordinació tributaria, i dels 
objectius de sostenibilitat financera, pressupostària i fiscal. 

14. Ordinació funció pública 

S’informa als consellers de l’estat de reforma de l’Ordinació de la Funció 
Pública i del sistema de treball proposat. 
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I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són 
les sis de la tarda.  
  
        Vist i plau                      P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                   EL SECRETARI GENERAL  


