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Acta: 6 / 20 

Data: 10 de febrer del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta, a excepció de la Sra. Cèlia 
Vendrell i el Sr. Antoni Fernández, que han excusat la seva absència 

Inici de la sessió: 15 hores 

 

Acta sessió anterior 

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 5/20, del 3 de febrer. 
 

Convocatòria sessió Consell Comú  

2. S’acorda convocar una sessió de Consell de Comú el divendres 14 de 
febrer, a les 15:00h, a fi d’incloure a l’ordre del dia les següents propostes: 

- Proposta d’aprovació dels objectius de sostenibilitat financera i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal per l’any 2020. 

- Proposta d’aprovació dels avançaments de crèdit necessaris per 
continuar duent a terme les activitats comunals previstes fins a 
l’aprovació del pressupost. 

- Proposta d’aprovació de la delegació de signatura, indistintament, als 
funcionaris adscrits al servei de tràmits quant: (a) als certificats de 
residència, (b) als certificats d’altes i baixes del cens de població, (c) als 
certificats de fe de vida, i (d) als certificats de convivència. 

 

Circulació i aparcaments 

3. S’aproven les tarifes pels vehicles portats per la grua comunal, dipositats a 
l’aparcament de Caldea (les tarifes romandran a disposició dels consellers 
per consulta). 

4. S’aproven les propostes de resolució dels recursos presentats sobre 
sancions de circulació (el llistat romandrà a disposició dels consellers). 

 

Esports 

5. S’acorda atorgar el contracte de manteniment preventiu de les màquines de 
climatització, distribució, producció, regularització i control d'aire de les 
piscines a l'empresa EM-T, per un import mensual de 719,27€ i anual, 
durant el 2020, de 8.631,24€. 
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6. S’aprova el pressupost de l'empresa EM-T per la revisió i actualització del 
grup electrogen de les piscines comunals, per un import de 1.819,42€. 

7. S’acorda la contractació de l'empresa ESPORTS ELIT per a l’organització 
de la 4ª cursa Urban Trail d’Escaldes-Engordany, per un import de 4.450€. 

8. S’acorda la contractació de l'empresa GATZARA pel muntatge d’inflables a 
la piscina comunal, per un import de 1.243,55€. 

9. S’aprova la proposta de tancament de la zona aquàtica de la piscina 
comunal per parada tècnica anual, del 31 d’agost al 13 de setembre del 
2020. 

10. S’acorda la compra a l'empresa STAGE de material de venda (400 gorres i 
72 ulleres de bany) per un import de 918,59€. 

11. S’acorda efectuar el pagament del 50% de la totalitat de les subvencions 
esportives 2019-2020, corresponents a 49.313,68€. 

12. S’acorda contractar a l'empresa COOPERATIVA INTERURBANA per 
desplaçar 70 nens a Naturlàndia, per un import de 1.080€. 

 

Recursos humans 

13. S’acorda ampliar la jornada laboral de la Sra. Carla Cancelinha Machado 
(monitora de joventut), passant de 15 a 20 hores setmanals durant els 
mesos de febrer, març i abril (seguiment de tasques) i a 35 hores setmanals 
durant els mesos de maig i juny (per la cobertura de la sala d’estudi 
nocturna). 

14. S’acorda contractar a l'empresa BIOMA per dur a terme un curs de 
"Prevenció i control de les instal·lacions de risc de proliferació de 
legionel·la", per un total de 1870€, per a les següents 11 persones: 

� Francesc Martínez Artuñedo (op. manteniment) 
� Teresa Canicoba Abollo (jardiner) 
� Josep Caramés Rey (jardiner) 
� Ivan Colmenero Lodeiro (jardiner) 
� Mimoun Raguig Koullis (jardiner) 
� Joan C. Ruiz Garcia (jardiner) 
� Mª Carme Tato Carnoto (jardiner) 
� Gregori Marin Botello (op. manteniment/ conserge) 
� Jaume Navarro Nieto (op. manteniment/ conserge 

15. S’acorda inscriure a les següents persones a la formació bàsica gratuïta del 
projecte APTITUDE (de 8 hores de durada), liderat per la Dra. Eva Heras 
Muxella: 

� Maria Lupiáñez Marqués (cap de Gent Gran) 
� Ana Mª Campoy Garcia (monitora activitat física) 
� Cristina Raya Sánchez (animadora de la Llar) 
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16. S’acorda inscriure a la Sra. Rebeca Salcedo Ucles (responsable de turisme) 
al curs de la Cambra de Comerç "com construïm i dinamitzem un entorn 
comercial", per un import de 181€ (8 hores de duració). 

17. S’acorda contractar amb caràcter urgent el Sr. Jonathan Carneiro Da Cunha 
com a recepcionista, per cobrir les properes baixes per malaltia del Sr. Marc 
Pávez Carrasco i la Sra. Mª José Nuez Silva, des del 13-2-2020 fins la 
reincorporació dels titulars als seus llocs de treball. 

18. S’acorda contractar amb caràcter urgent la Sra. Aida Gómez Rico Vista com 
a puericultora, per cobrir el lloc de treball al que ha renunciat la Sra. 
Vanessa Silva Lozano, a partir del 10-2-2020 i mentre es desenvolupa el 
procediment de provisió definitiva de la plaça. 

19. S’acorda contractar amb caràcter urgent el Sr. Roger de la Rosa Taboas 
com a monitor de lleure per continuar cobrint la baixa per maternitat i el 
permís administratiu (per atenció a un fill menor de 9 mesos) de la Sra. 
Manuxac Megerdichian Civanto, des del 10-2-2020 fins la reincorporació de 
la titular al seu lloc de treball. 

 

Urbanisme i cadastre 

20. S’aprova el pagament a ACLOB PROMOCIONS de les despeses de 
restitució al seu estat original del terreny de la seva propietat ILLA 7, per un 
import de 39.919,92€. 

21. S’aproven les propostes presentades d’inscripció de canvis de titular i 
canvis físics de cadastre (sol·licituds 7083109, 7082968, 7082798 i 
7083097) i d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre (sol·licituds 
7083205 i 7083143) 

22. S’aproven les propostes de resolució de les següents sol·licituds 
d’urbanisme i construcció:  

• Sol licitud 7082658: llicència de parcel·lació. 
• Sol·licituds 7082805, 70829637083227 7083228: canvi de destí de 

lloguer a venda d’unitats immobiliàries. 
• Sol·licitud 7082042 i 7082252: llicències d’ús o primera ocupació. 
• Sol·licitud 7081955: llicència d’obra major. 
• Sol·licituds 7082526, 7082798 i 7082968: assenyalament d’alineacions i 

rasants. 
 

Cultura 

23. S’acorda contractar l'empresa ANDORRA ANIMACIÓ (Manel Areny Ivern) 
per dur a terme un espectacle en el marc de les festivitats de Carnaval 
organitzades conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella, per un import 
de 1.332,50€ (IGI inclòs). 
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24. S’acorda contractar l’empresa RESTAURACIO, SLU per organitzar una 
xocolatada amb coca per 500 persones durant la Festa Infantil de Carnaval, 
per un import de 1.034,55€ (IGI inclòs). 

25. S’acorda contractar l'empresa GATZARA per dur a terme un espectacle 
d’animació durant la Rua de Carnaval, per un import de 732,90€ (IGI inclòs). 

26. S’aprova la contractació d’ASSAP per l'assegurança de transport 
d’INTERTRANS, per un import de 208€. 

27. S’acorda contractar l'empresa MAC IMATGE per dur a terme un taller de 
fotografia per a famílies, per un import de 300€. 

28. S’acorda el pagament corresponent al 1r trimestre de la subvenció atorgada 
pel Comú a la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, per un import de 
11.125€. 

29. S’acorda el pagament corresponent al 1r trimestre de la subvenció atorgada 
pel Comú a l’Esbart de Santa Anna, per un import de 10.000€. 

 

Joventut 

30. Vista la petició de la Creu Roja Andorrana, s’acorda cedir a aquesta entitat 
la sala gran de l’Espai Jovent per realitzar activitats dos dissabtes al matí, 
cada mes, durant el curs escolar. Aquestes activitats les faran voluntaris i 
estaran obertes als joves que hi vulguin participar. 

31. S’aprova la proposta presentada de calendari de sessions del Consell dels 
Infants. 

32. S’informa a la Junta de Govern de les propostes realitzades per part dels 
consellers infantils en la sessió del dia 30-1-2020, de constitució del Consell 
dels Infants. 

33. S’aprova la proposta de sortida al Camp Nou de Barcelona a finals de 
febrer, pendent del tancament del pressupost del transport, amb entrades 
subvencionades per socis, dietes i assegurança. 

34. S’aprova la proposta de participació de JoventutEE al Festival d’Art Urbà, 
per un import de 10.000€. 

 

Gent gran 

35. S’aprova el calendari de dies festius de la llar de jubilats. 

36. Conforme al que estipula el conveni amb Creu Roja Andorrana de data 19-
9-2007, s’informa a la Junta de Govern de l’aportació del Comú, per un 
import de 5.920€, al Servei de Teleassistència a la gent gran de la 
parròquia. 
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37. S’informa a la Junta de Govern de l’aportació del Comú a la Fundació 
Privada Tutelar per la tutela de 4 persones, la pretutela de 3 persones i la 
curatela, per un import de 7.321,92€. 

 

Manteniment 

38. S’acorda encomanar a l’empresa adjudicatària del manteniment dels edificis 
comunals, PROCTEVALL, la connexió de les alarmes dels edificis comunals 
i la centralització de totes elles al Servei de Circulació, per un import de 
2.978€ anuals. 

 

Serveis i medi ambient 

39. S’autoritza a l’empresa VSL SPORTS l’organització de la travessa de 
muntanya ANDORRA SKIMO, que els dies 23 i 24 de febrer de 2020 té 
previst passar per la vall del Madriu-Perafita-Claror. L’empresa disposa de 
l’informe favorable de la direcció del Pla de Gestió de la Vall de Madriu-
Perafita-Claror. 

40. S’acorda la contractació amb caràcter d'urgència de l'empresa 
MULTISERVEIS CO-PRÍNCEPS per la reparació d'un contenidor, per un 
import de 1.136,96€ (IGI inclòs). 

 

Finances 

41. S’aproven els següents documents emesos per intervenció: 

• Relacions diverses d’ordres de pagament. 

• Relació de factures conformades (núm. 1). 
• Proposta de baixa, retorns i anul·lacions de rebuts (núm. 3). 

• Relació de pagaments núm. 4/2020 per un import total de 81.087,80€. 
 
 
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  

 


