
1 

 

Acta: 16 / 20 

Data: 11 de maig 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. 15/20, del 4 de maig. 

Administració 

2. S’aproven les següents sol·licituds de comerç: 

Baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7083626, presentada pel NEGOCI GESTIÓ TRES DE 
PROMOCIONS I CONSTRUCCIÓ, SL, dedicat a la promoció immobiliària. 

Obertura (1): 

• Sol·licitud núm. 7083630, presentada per la societat TASQUES D’INTERMEDIACIÓ 
MUNDIAL BLANC, SLU, dedicada a l’assessorament en la compravenda de material 
i maquinària per a la construcció. 

Modificació d’activitat (1): 

• Sol·licitud núm. 7082746, presentada pel negoci CONSTRUCTORA D’OBRES 
PÚBLIQUES, SA (COPSA), dedicat a la construcció, treballs públics, ús d’explosius, 
repartiment de mercaderies i gestió de residus. 

Cadastre 

3. S’aproven les sol·licituds amb número de registre 7083469, 7083486, 7083503, 
7083504, 7083514, 7083516 i 7083521, d’inscripció d’unitats immobiliàries al 
cadastre. 

Recursos Humans 

4. Vist l’article 2 del Decret de mesures excepcionals del SARS-CoV-2, aprovat pel 
Comú d’Escaldes-Engordany el 17 d’abril de 2020, que suspèn els terminis dels 
concursos públics. Vist també l’article 1 del mateix Decret, que faculta a la Junta 
de Govern per revertir les decisions que consideri pertinents. S’aprova 
l’aixecament de la suspensió de terminis pel concurs selectiu d’ingrés per a la 
contractació per mobilitat interna d’un auxiliar per a la llar de jubilats. Romandran 
sis dies hàbils per a la presentació de candidatures. 
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5. S’aprova la convocatòria d’un concurs públic per a la contractació de quatre 
vigilants/informadors per la zona d’Engolasters durant el període estival, en règim 
d’interins. 

Esports 

6. S’aprova el vist-i-plau del Comú a la candidatura d’Andorra per acollir la fase final 
(playoffs) de la lliga ACB Endesa i es proposa el pavelló esportiu del Prat Gran 
perquè s’hi duguin a terme els entrenaments dels equips participants. 

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 


