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Acta: 27 / 20 

Data: 13 de juliol de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta 

Inici de la sessió: 17:00 hores 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió de Junta de Govern precedent, núm. 26/20, del 6 de 
juliol de 2020. 

Departament d’Administració 

2. Vist el Reglament del 23-12-2008, d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social, i 
particularment el seu capítol III, sobre l’accés gratuït o a preu reduït a activitats i serveis 
organitzats pel Comú; 

Vistes les sol·licituds núm. 7084354, 7084313, 7084167, 7084367, 7084370, 7084350 i 
7084394, d’exempció del pagament de torns diversos de les activitats d’Escaldes-Estiu 
2020; 

Vist el criteri socioeconòmic favorable del Govern respecte a les set sol·licituds 
mencionades; 

S’aproven les sol·licituds núm. 7084354, 7084313, 7084167, 7084367, 7084370, 
7084350 i 7084394, eximint als sol·licitants del pagament de torns diversos de les 
activitats d’Escaldes-Estiu 2020. 

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

Sol·licituds de baixa (1): 

• Sol·licitud núm. 7084339, presentada pel negoci GESTIÓ INTEGRAL D’AERONAUS 
MARTÍNEZ-GIAM, dedicat a l’assessorament en la compra, venda i lloguer 
d’aeronaus, assessorament a propietaris i altres serveis relacionats amb la gestió de 
tot tipus d’aeronaus. 

Sol·licituds d’instal·lació de terrasses de bar (2): 

• Sol·licitud núm. 7084452, presentada pel negoci BAR RESTAURANT SEVILLA. 

• Sol·licitud núm. 7084384 presentada pel negoci LA TAVERNA D’EXCALIBUR. 

Departament de Cadastre  

4. Vista l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany i particularment els 
seus articles 27, 28, 29 i 30, de registre de canvis de titularitat al cadastre comunal; 
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Vista la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre, i particularment els seus articles 10, 
12 i 13, sobre la descripció cadastral, titularitat i documentació inscrita al cadastre 
parroquial; 

Vistes les sol·licituds amb números de registre 7084397, 7084408, 7084409, 7084446, 
7084504 i 7084513, d’inscripció cadastral; 

S’aproven les sol·licituds amb número de registre 7084397, 7084408, 7084409, 
7084446, 7084504 i 7084513, d’inscripció d’unitats immobiliàries al cadastre. 

Departament de Medi Ambient 

5. Vist que la consulta de preus per al subministrament de material específic per a la brigada 
de muntanya del Departament de Medi Ambient, efectuada a dues represes durant els 
mesos de març i juny de 2020, ha quedat deserta; 

Vist que ESTABLIMENTS MARTÍ ha acceptat fer la intermediació entre el Comú i el 
fabricant i és, per tant, l’única empresa que pot proporcionar el material demanat; 

S’aprova encomanar el subministrament de material específic per a la brigada de 
muntanya a ESTABLIMENTS MARTÍ, per un import total de 2.531,04 € (IGI inclòs). 

6. Vista la comunicació rebuda sobre l’acció de sensibilització i neteja projectada pel moviment 
“Fridays For Future Andorra”, consistent en una recollida de deixalles al camí de les Fonts, 
el dia 25 de juliol, entre les 9:30h i les 13:30h; 

Vista la demanda en dita comunicació de “Fridays For Future Andorra” que el Comú posi a 
disposició dels participants a la recollida de deixalles contenidors de reciclatge; 

S’aprova posar contenidors de reciclatge a disposició dels organitzadors de l’acció, 
sempre que en el seu desenvolupament es vetlli per mantenir les mesures de 
seguretat contra el virus SARS-CoV-2. 

Departament de Cultura 

7. S’aprova la contractació d’ESCOLA LÍQUID DANSA per a la realització de 
l’espectacle de dansa “Com balla un chelo”, espectacle de fusió de dansa 
contemporània i música programat al Parc de la Mola el dia 10 d’agost, per un 
import de 1.055,75 € (IGI inclòs). 

8. Vista la consulta de preus efectuada per a la sonorització del cicle de 6 concerts “Engordany 
a duo”, en la que s’ha obtingut els següents pressupostos: 

• SÒNICA 1.087,85 € (IGI inclòs). 

• SERVER 2.299,00 € (IGI inclòs). 

• LIGHT SOUND (no ha presentat pressupost). 

Es proposa adjudicar a SÒNICA la sonorització del cicle de 6 concerts “Engordany 
a duo”, per un import de 1.087,85 € (IGI inclòs).  
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9. S’aprova contractar a la Sra. Rosa Obiols per impartir el taller familiar “bestiari 
medieval: al tremp d’ou sobre paper” el dia 11 d’agost al CAEE, per un import de 
375 € (exempt d’IGI). 

Central de Compres 

10. Vista la consulta de preus efectuada per a la compra de pantalons d’estiu i entretemps pel 
personal dels serveis exteriors del Comú, en la que s’ha obtingut les ofertes següents; 

 
 

FAMAGUSTA MAPESA F. PRINCIPAT DIPSA MAVID 

Preu total  
(IGI inclòs) 

Preu total  
(IGI inclòs) 

Preu total  
(IGI inclòs) 

Preu total  
(IGI inclòs) 

Preu total  
(IGI inclòs) 

100 pantalons estiu - opció A 3.125,60 € 3.437,01 € 2.959,44 € 6.087,13 € 3.636,60 € 
100 pantalons ent/temps - A 3.838,29 € 3.837,24 € 3.499,71 € 6.290,90 € 3.971,00 € 
100 pantalons ent/temps - B 4.697,28 € No en presenta No en presenta 6.818,63 € No en presenta 

Total  6.963,88 € 7.274,25 € 6.459,15 € 12.378,03 € 7.607,60 € 

S’aprova adjudicar a FERRETERIA PRINCIPAT el subministrament de 100 
pantalons d’estiu (marca Monza, model 4.839, opció A) per un import de 2.959,44 € 
(IGI inclòs) i 100 pantalons d’entretemps (marca Monza, model 4.830, opció A) per 
un import de 3.499,71 € (IGI inclòs). Els pantalons es destinen al personal dels 
serveis exteriors del Comú, i s’han seleccionat en base a criteris d’experiència, 
qualitat i preu, tenint en compte l’opinió del personal del Comú. 

Departament de Recursos Humans 

11. Vist el concurs convocat per a la provisió externa en primera convocatòria de 10 llocs de 
treball d’operària/i de neteja viària, publicat al BOPA núm. 75, de data 29 de maig 2020; 

Vist que han postulat 6 persones a les places, 3 de les quals no han obtingut la puntuació 
mínima requerida; 

S’aprova adjudicar 3 places d’operària/i de neteja viària de caràcter indefinit, amb 
un període de prova de 12 mesos, a les següents persones: 

� Jordi Abarca Mora. 
� Josep Ortega Barreiro. 
� Cristina Baena Garcia. 

12. Vist que resten vacants 7 llocs de treball d’operària/i de neteja viària; 

S’aprova dur a terme la segona convocatòria d’un concurs de provisió externa de 7 
places d’operària/i de neteja viària de caràcter indefinit. 

Mentre es desenvolupa dit procediment de provisió, s’aprova la contractació 
d’urgència i amb caràcter interí del Sr. Renato Malveda Pagal, a partir del 20 de 
juliol de 2020 i fins que es resolgui la convocatòria convocada. 
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13. Vista la necessitat de reforçar el Departament de Cultura durant el període d’estiu per a 
tasques de suport als projectes d’Escaldes-Estiu i Colors d’Estiu entre els dies 14 de juliol i 6 
de setembre de 2020; 

Vistos els resultats de la prova escrita convocada a data de 9 de juliol de 2020; 

S’aprova la contractació d’urgència i amb caràcter interí, del 14 de juliol al 6 de 
setembre de 2020, de les següents persones: 

� Mª José Campoy Martos. 
� Natàlia Contins Gispert. 
� Albert Blasco Sinfreu. 

14. Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener de 2019, de la funció pública, i més concretament el 
seu article 68, que defineix la figura administrativa de la comissió de serveis, d’aplicació 
directa als Comuns; 

Vista la proposta de la Sra. Myrna Espejo Carmona, administrativa adscrita al Servei de 
Tràmits, en data 9 de juliol de 2020, per tal de dur a terme una comissió de serveis com a 
administrativa adscrita al Departament de Manteniment; 

S’aprova adscriure a la Sra. Myrna Espejo Carmona (administrativa del Servei de 
Tràmits) al lloc de treball d’administrativa del Departament de Manteniment, en 
comissió de serveis, del 20 de juliol de 2020 al 19 de juliol de 2021. 

15. Vist l’Edicte del 28 de febrer de 2020, de convocatòria d’un concurs de mobilitat interna per 
proveir el lloc de treball de cap de Finances, publicat al BOPA núm. 18, de data de 4 de 
març de 2020; 

Vist el Decret aprovat pel Consell de Comú d’Escaldes-Engordany el 17 d’abril de 2020, pel 
qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la 
pandèmia SARS-CoV-2, i particularment el seu article 2, que suspèn els terminis de tots els 
concursos públics, sens perjudici de les actuacions que el Comú pugui dur a terme; 

Vist que algunes de les condicions en les quals s’havia convocat el concurs a data de 28 de 
febrer de 2020 han canviat, fent necessari tornar a publicar l’edicte amb temps suficient 
perquè totes aquelles persones que vulguin puguin concursar-hi coneixent les noves 
condicions; 

S’aprova anul·lar el concurs de cap de Finances publicat al BOPA en data de 4 de 
març de 2020 i convocar un nou concurs de mobilitat interna per proveir el lloc de 
treball de cap de Finances, corresponent al nivell A1 de la graella salarial del Comú. 

16. S’aprova publicar un concurs de promoció interna per proveir una plaça de nova 
creació de tècnic de comptabilitat. 

 

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són les vuit 
del vespre. 
   
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
  CÒNSOL MAJOR                                                            SECRETARI GENERAL 
   Rosa Gili Casals             Cerni Escalé Cabré 


