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Acta: 7 / 20 

Data: 17 de febrer del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta, a excepció dels Srs. Antoni 
Fernández i Josep Batalla, 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. 6/20, del 10 de febrer. 

 

Medi ambient 

2. Atesa la demanda de l’empresa concessionària del servei de recollida de 
residus, PIRINENCA DE SERVEIS, SA davant la situació desfavorable del 
mercat, i vistes les conclusions de l’estudi encomanat per l’Associació de 
Comuns d’Andorra a l’empresa LOVIC, s’acorda incorporar una addenda al 
contracte de concessió del servei públic comunal de diferents residus al 
Principat d’Andorra, suspenent temporalment l’obligació de l’empresa 
concessionària del retorn econòmic de 15€/tona per paper/cartró recollit a 
Escaldes-Engordany. L’addenda és per una vigència de tres mesos 
automàticament prorrogables si cap de les dues parts no hi presenta 
objecció, pendents del preu del paper/cartró. 

 

Serveis 

3. S’acorda adjudicar el manteniment del sistema d’aire condicionat i ventilació 
de la 5a planta de casa comuna a l’empresa INSTAL·LACIONS 
INTEGRALS, per un import de 1.933,25 € (IGI inclòs) facturats 
mensualment, vist que aquesta empresa és la instal·ladora original del 
sistema i aquest es troba encara en període de garantia.  

 

Finances 

4. S’autoritza a l’empresa concessionària APARCAMENT ESCALDES 
CENTRE, SAU, modificar les tarifes dels aparcaments Prat Gran i Clot 
d’Emprivat, en correspondència amb l’increment de l’IPC 2019, segons l’art. 
6.2 del conveni establert amb el Comú, de data 12-11-2002. 

5. S’aproven els següents documents amb el vistiplau de la Interventora: 
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• Relació núm. 4, de baixa, retorns i anul·lacions de rebuts: baixes de 
rebuts per un import de 1.905,10 €. 

• Relació núm. 1, de provisió de constrenyiment de sancions de circulació, 
per un import de 92.068,92 €. 

• Relació núm. 2, de provisió de constrenyiment de rebuts per un import de 
3.282,70 €. 

• Relació núm. 2/20, de factures conformades (inferiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 8.104,94 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

• Relació núm. 3/20 de factures conformades (superiors a 600€) per un 
import net a pagar de 10.112,67 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

• Relació de pagaments núm. 5/2020 per un import total de 50.928,94 €. 

 

Joventut 

6. Vista la consulta de preus efectuada, s’acorda contractar a l'empresa 
ANDBUS (vehicle de 55 places) per dur a terme una visita al Camp Nou de 
Barcelona, per un import de 600€. 

7. S’acorda incrementar la dotació dels premis “Talentejant”, passant d'un 
import de 1.350 € a 2.025 €. 

 

Esports 

8. Vista la consulta de preus efectuada a quatre empreses del sector, s’acorda 
la següent compra de productes i material tècnic de control de l’aigua de les 
piscines comunals: (i) 10 braços i 25 malles filtrants a TECSAI, per un 
import de 1.619,80€ (IGI inclòs), i (ii) hipoclorit càlcic (1000 kg), diatomees 
(550 kg) i PH (75 litres) a ECOTÈCNIC, per un import de 3.549,07€ (IGI 
inclòs). 

 

Urbanisme i cadastre 

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

• Sol·licitud 7061494: llicència d’urbanització integral. 
• Sol·licitud 7083296: canvi de destí d’unitat immobiliària de lloguer a 

venda.  
• Sol·licitud 7082822: llicència d’ús o primera ocupació. 
• Sol·licitud 7080415: llicència d’obra major. 
• Sol·licitud 7082821: llicència de modificació d’ús. 
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10. S’aproven les propostes presentades d’inscripció d’unitats immobiliàries al 
cadastre: sol·licituds 7083260 i 7083303. 

 

Circulació 

11. S’aprova la proposta elevada des de la Comissió de Circulació de resolució 
dels recursos sobre sancions administratives. 

 

Recursos humans 

12. S’acorda la contractació del Sr. John Peralta Palos com a operari de neteja 
viària, amb caràcter d’urgència, a partir de l’1-3-2020 i mentre es 
desenvolupa el procediment de provisió del lloc de treball.  

13. S’acorda la contractació de la Sra. Lidia Miranda Fernández com a monitora 
de lleure, amb caràcter d’urgència, per reforçar l’Espai Lleure 1 durant les 
vacances de Carnaval, del 25-2-2020 al 28-2-2020.  

14. S’acorda la contractació amb caràcter d’urgència del Sr. Albert Ávila Núñez 
com a monitor de lleure, per cobrir la propera baixa per malaltia del Sr. 
Antoni Carmona Parada, des del 20-2-2020 fins que el Sr. Carmona 
s’incorpori al seu lloc de treball.  

15. S’acorda la contractació amb caràcter d’urgència de la Sra. Ester Barreiro 
Taboada com a monitora de lleure, per cobrir la propera baixa de malaltia 
de la Sra. Iria Torres Ribeiro, des del 18-2-2020 fins que la Sra. Torres 
s’incorpori al seu lloc de treball.  

16. S’acorda adjudicar de forma definitiva al Sr. Adolfo Da Silva Carvalho la 
plaça de paleta, una vegada esgotat el període de prova al que ha estat 
sotmès i vistos l’informe favorable del cap de Serveis i el vistiplau de la cap 
de Recursos Humans,. 

17. S’acorda convocar els següents concursos de promoció interna: 

• Concurs de promoció interna per proveir la plaça de cap de Finances, 
atès que la Sra. Maite Tauste Mañosas ha conclòs satisfactòriament el 
seu període de prova com a cap de Finances al Comú de la Massana i 
que, en conseqüència, causa baixa al Comú d’Escaldes-Engordany. 

• Concurs de promoció interna per proveir la plaça d’operari de 
manteniment / conserge del Departament d’Esports, atesa la propera 
jubilació del Sr. Antoni Barragan Invernon. 

• Concurs de promoció interna per proveir una plaça de lampista. 

• Concurs de promoció interna per proveir una plaça de paleta. 

• Concurs de promoció interna per proveir 10 places d’operari de neteja 
viària. 

• Concurs de promoció interna per proveir 2 places de personal educatiu 
referent (puericultores). 
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18. S’acorda la publicació de sengles concursos selectius d’ingrès (edicte 
extern) per contractar amb caràcter eventual: 

• Un informador turístic per l’Oficina de Turisme, de l’1-7-2020 al 6-9-
2020.  

• 7 operaris de camins de muntanya i camins urbans, del 4-5-2020 al 31-
10-2020. 

19. S’acorda la publicació d’un edicte extern per la contractació de monitors 
pels Esports d’Estiu 2020, del 2-7-2020 al 4-9-2020. Es contractaran 70 
monitors pel torn de juliol, 71 pel torn d’agost i 50 pel torn de setembre. 

20. S’autoritzen les següents estades formatives: 

• Del Sr. Axel Ambor Sancho (Centre de Formació Professional) al 
Departament d’Infància, Espai Lleure 1, del 5-3-2020 al 3-4-2020. 

• Del Sr. Helder dos Santos Carreira i la Sra. Isabella Vargas González 
(Centre de Formació Professional) al Departament d’Infància, Escola 
Bressol 1, del 23-3-2020 al 18-5-2020. 

• De la Sra. Laura Servera Sirés (Centre de Formació Professional) al 
Departament d’Infància, Escola Bressol 2, del 23-3-2020 al 18-5-2020. 

• Dels Srs. Yassin Raguig i Andreu de Sousa Cruz (Lycée Comtes de Foix) 
al Departament de Serveis, àrea d’enllumenat, del 2-3-2020 al 27-3-2020. 

21. S’aprova la inscripció de les següents persones al curs “Formació en 
dinamització i participació juvenil per a professionals de joventut” organitzat 
per la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut: 

• Miquel Millan Palacio, cap de Joventut. 

• Carlos Roman Vázquez, educador de l’Espai Jovent. 

La formació té una durada de 12 hores i és gratuïta. 

 
 
I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són 
dos quarts de set. 
  
        Vist i plau                      P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                   EL SECRETARI GENERAL  
 


