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Acta: 37 / 20 

Data: 11 de setembre de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern, a excepció de la Sra. 
Meritxell Massoni, que excusa la seva absència 

Inici de la sessió: 12 hores 

Corporació 

1. Vistos els recursos hídrics privilegiats dels quals disposa la parròquia d'Escaldes-Engordany 

i vist el seu desaprofitament actual; 

Vista la voluntat de l'equip comunal de crear espais d’aigua termal i un programa 

d’iniciatives artístiques, culturals i comercials que generin participació ciutadana, 

l’embelliment del paisatge urbà, cultural i natural i la revitalització de la identitat comercial i 

turística de la part alta de la parròquia; 

S’aprova la convocatòria d'un concurs participatiu de propostes artístiques, 
culturals, arquitectòniques i comercials per a crear recorreguts que permetin la 
descoberta i el gaudi de l’aigua termal i de la vida cultural, artística i comercial a les 
parts altes d’Escaldes-Engordany, mitjançant els següents tres components, que 
operaran com a concursos relacionats i independents a la vegada:  (i) espais per al 
gaudi de l’aigua termal, per un import total dels premis de 13.700 €; (ii) activitats 
permanents i temporals per a dinamitzar la vida cultural, per un import total dels 
premis de 13.700 €; i (iii) iniciatives comercials i creatives per un barri alternatiu, per 
un import total dels premis de 13.700 €. 

Departament de Recursos Humans 

2. Vist que el Sr. David Navarro Gálvez ha renunciat al lloc de treball d’operari de neteja viària i 

que el lloc de treball que ocupava ha quedat vacat; 

Vistes les necessitats de servei del Comú i els informes favorables del cap del Departament 

de Serveis i de la cap de Recursos Humans per a procedir a la contractació d’un nou 

treballador públic que ocupi la plaça vacada pel Sr. David Navarro; 

S’aprova convocar un concurs de promoció interna per cobrir una plaça d’operària/i 
de neteja viària. 

3. S’aprova la contractació dels següents professors d’activitats del Departament 
d’Esports pel curs 2020-2021: 

Professor Activitat 
Hores 

setmanals 
Salari 

Data 
alta 

Data 
baixa 

Daniel Haba Bernadó Tennis 23h 950,54 €/mes 21/09/20 25/06/21 

Alexandre 4 Blázquez Escalada 33h 1.388,06 €/mes 15/09/20 30/06/21 
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4. Vist que la Sra. Vanessa Silva Lozano, puericultora, ha renunciat al seu lloc de treball en 

règim d’interinatge, i vista la necessitat de cobrir la baixa per malaltia de la Sra. Immaculada 

Bernat Lanao, puericultora; 

S’aprova la contractació amb caràcter d’urgència de la Sra. Andreia Almeida per 
cobrir una plaça de puericultora en règim d’interinatge, des del 14 de setembre de 
2020 fins a la reincorporació de la Sra. Bernat al seu lloc de treball. 

Departament de Serveis 

5. S’aprova convocar els concursos públics corresponents al subministrament dels 
següents dos vehicles: 

• Vehicle furgoneta destinat al Departament d’Aparcaments, per un import 
estimat de 15.000 €. 

• Vehicle pick-up destinat al Departament de Serveis, per tal de dur a terme 
la neteja viària a la parròquia, per un import de 35.000 €. 

 
Esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. cònsol major aixeca la sessió. Són dos 
quarts d’una de la tarda. 
   
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
  CÒNSOL MAJOR                                                            SECRETARI GENERAL 
   Rosa Gili Casals             Cerni Escalé Cabré 


