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Acta: 12 / 20 

Data: 6 d’abril de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta 

Inici de la sessió: 17 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 11/20, del 30 de març. 

Recursos humans 

2. S’aprova la renovació del contracte de treballador públic interí de la Sra. Paula 
Garcia, administrativa del departament del Cadastre. El seu contracte finalitza el 
dia 30-04-2020 i se’n proposa la pròrroga fins al 20-10-2021. 

3. S’aprova la renovació del contracte de treballador públic interí del Sr. Albert Martí, 
tècnic del departament del Finances. El seu contracte finalitza el dia 30-04-2020 i 
se’n proposa la pròrroga fins al dia 31-10-2021. 

4. S’aprova l’arxiu de l’expedient amb caràcter molt greu, en procés d’instrucció, de 
l’agent de circulació número 7029. 

Medi ambient 

5. S’informa de l’adjudicació del concurs públic de subministrament de 4.465 geranis 
de la varietat pelargonium peltatum, publicat al BOPA el dia 12 de febrer de 2020, 
a l’empresa TOT NATURA S.L, atès que aquesta va ser la única a presentar 
oferta. Es procedirà a publicar l’adjudicació al BOPA, per un import unitari de 2,98 
€ (IGI inclòs), corresponent a un import total de 13.305,70 € (IGI inclòs). 

Esports 

6. S’aprova la proposta de signatura d’un conveni de col·laboració amb Banc 
Sabadell d’Andorra relatiu a l’esponsorització d’Esports d’Estius per a les edicions 
dels anys 2020 al 2023, a raó de 3.000 € anuals. En contraprestació, el Comú 
d’Escaldes-Engordany incorporarà “Banc Sabadell”, o en cas de demanda a 
aquest efecte per part de la societat, el seu logo corporatiu, a les gorres, 
samarretes, passamans i banners utilitzats per Esports d’Estiu. 

Promoció econòmica i dinamització turística 

7. S’aprova la proposta per a la convocatòria d’un concurs públic per a la 
contractació d’una empresa de transport col·lectiu de passatgers que cobreixi el 
trajecte del centre d’Escaldes-Engordany a Engolasters. 
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I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són dos 
quarts de set de la tarda. 
 
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                                        EL SECRETARI GENERAL 


