Acta: 18 / 20
Data: 25 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. 17/20, del 18 de maig.
Finances
2. Vista la situació d’excepcionalitat causada per la crisi sanitària producte de la pandèmia
SARS-CoV-2, que fa necessàries les limitacions d’aforament en els espais públics;

S’aprova incloure com a mesura transitòria a l’Ordinació sobre Preus Públics,
actualment pendent d’elevació al Consell de Comú, la suspensió del pagament dels
abonaments corresponents a la piscina i gimnàs comunal, i la substitució d’aquests
pel pagament d’un preu unitari d’entrada per un valor de 2,5 €.
3. S’autoritza al Departament de Finances per realitzar un canvi de forma de
pagament en les transferències a les empreses asseguradores amb les que el
Comú té pòlisses contractades, procedint a la domiciliació bancària de tots els
pagaments.
4. S’aprova ordenar als bancs dels quals el Comú d’Escaldes-Engordany és client de
deixar de rebre els comprovants bancaris per correspondència postal, estalviant
paper i arxivant tota la documentació rellevant per mitjans digitals.
5. S’aprova la relació núm. 20/20 de factures conformades (inferiors a 600€) per un
import net a pagar de 20.416,11€ (IGI inclòs), un cop verificades per intervenció, per
procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.
6. S’aprova la relació núm. 21/20 de factures conformades (superiors a 600€) per un
import net a pagar de 51.053,15€ (IGI inclòs), un cop verificades, per procedir al seu
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.
Administració
7. S’aproven les següents sol·licituds de comerç:
Sol·licitud de baixa (2):
• Sol·licitud núm. 7083666, presentada pel negoci REPRESENTACIONS USABIAGA,
dedicat a la representació d’ulleres de sol i els seus complements.
• Sol·licitud núm. 7083699, presentada pel negoci UDAM, dedicat al comerç a l’engròs
de productes alimentaris.
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Sol·licitud d’obertura (5):
• Sol·licitud núm. 7083439, presentada pel negoci ARC IMMOBILIÀRIA, dedicat a
l’agència immobiliària.
• Sol·licitud núm. 7083650, presentada pel negoci LA SABONERIA, dedicat a la venda
al detall de productes de neteja, cosmètica i higiene personal.
• Sol·licitud núm. 7083707, presentada pel negoci ON TOP ON LINE, dedicat a la
consultoria en l’àmbit de la informàtica.
• Sol·licitud núm. 7083755, presentada pel negoci CONSULTORIA DR. ALDOSA,
dedicat a consultori mèdic.
• Sol·licitud núm. 7083647, presentada pel negoci EGELIE CONSULTING, dedicat a la
gestoria administrativa, comptabilitat, assessorament empresarial i auditoria.
Sol·licitud de modificació d’activitat (1):
• Sol·licitud núm. 7083694, presentada pel negoci GEO PORTALS 92, dedicat a la
venda al detall d’espais publicitaris d’Internet i a la venda al detall i per Internet
d’articles de vestir i de bany.
Sol·licitud de canvi de nom comercial (2):
• Sol·licitud núm. 7083687, presentada pel canvi de nom comercial del negoci fins ara
denominat AB COMPTABILITAT, en endavant CLICKAND.
• Sol·licitud núm. 7083703, presentada pel canvi de nom comercial del negoci fins ara
denominat LA CHINATA, en endavant GHIA.
Sol·licitud de canvi de titular (1):
• Sol·licitud núm. 7083147, presentada pel negoci CONTAR, dedicat a la gestió de
residus.

Medi Ambient
8. Vist el contracte entre el Comú d’Escaldes-Engordany i les empreses AVET NEGRE i
SILVAGRINA, per un import anual, correlativament, de 20.000 € (IGI inclòs) i de 4.300 € (IGI
inclòs), prorrogat per la Junta de Govern per un any addicional en data 22 de juliol de 2019;
Vist que el mencionat contracte no fa referència a les zones específiques en les quals s’ha
de dur a terme els treballs forestals;

S’encomana els treballs forestals que per contracte correspon dur a terme durant
l’any 2020 a les empreses AVET NEGRE i SILVAGRINA a les zones del Bosc del
Picó i dels Canals de Comascura.
9. Vist el Reglament pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i
el control de la legionel·losi, de data de 14 de febrer de 2018, que estableix les obligacions a
aplicar en les instal·lacions o els equipaments que la legionel·la pot colonitzar;

S’aprova convocar un concurs públic per dur a terme les tasques de prevenció i
control de la legionel·losi a les instal·lacions de risc del Comú d’EscaldesEngordany.
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Informàtica
10. S’aprova l’adjudicació, prèvia consulta de preus, de tres ordinadors portàtils HP 340
S G7 per les necessitats diàries de gestió dels departaments del Comú a l’empresa
INFOMOBEL, per un import total de 2.238,08 € (IGI inclòs), sent aquesta l’oferta
amb un preu més baix i amb millors prestacions tècniques.
Model
INFOMOBEL
INDEX-A
INDEX-B
SPAI
MEGAHERTZ-A
MEGAHERTZ-B
ANDORSOFT-A
ANDORSOFT-B
OFIMA
SIL INFORMÀTICA
MICROSISTEMAS

Preu Uni. (IGI inc.)

HP 340 s G7
HP 340 s G7
HP 440 G7
Lenovo Thinkbook 14II
Lenovo V15-IIL
Lenovo Thinkpad L490
Lenovo Thinkpad E14
HP C15
HP 14DK

713,90 €
780,00 €
845,00 €
No resposta
808,74 €
597,74 €
830,78 €
783,75 €
No resposta
668,90 €
625,80 €

Preu Total (IGI inc.)
2.238,08 €
2.340,00 €
2.535,00 €
2.426,22 €
1.793,22 €
2.492,34 €
2.351,25 €
2.097,00 €
1.961,88 €

Recursos Humans
11. Vist l’acord de Junta de Govern, de data de 9 de març de 2020, per la contractació
mitjançant concurs de promoció interna d’un conserge / operari de manteniment
d’instal·lacions esportives;
Vist que degut a la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 les
instal·lacions esportives han romàs tancades i el referit concurs no va arribar a ser convocat;
Vista també la necessitat de cobrir la plaça en el context de reobertura de les instal·lacions
esportives de la parròquia;

S’aprova convocar un concurs de promoció interna per la plaça de conserge i
operari de manteniment, adscrit al Departament d’Esports.
12. Vist el concurs de mobilitat interna convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany el dia 26 de
febrer de 2020, per proveir una plaça de paleta adscrita al Departament de Serveis;
Vist que cap candidat/a ha obtingut la puntuació mínima requerida per a la plaça;

S’aprova convocar un concurs de provisió externa per a la plaça de paleta, adscrit
al Departament de Serveis.
13. Vist el concurs de provisió externa convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany el dia 11 de
desembre de 2019, per proveir una plaça de guia museístic adscrita al Departament de
Cultura;

S’aprova la contractació com a guia museístic, amb un període de prova de 12
mesos, de la Sra. Cristina GÓMEZ HERNÁNDEZ.
14. Vist el concurs de mobilitat interna convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany el dia 26 de
febrer de 2020, per proveir 10 places d’operari/a de neteja viària adscrites al Departament
de Serveis;
Vist que cap candidat/a s’ha presentat al mencionat concurs;
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S’aprova convocar un concurs de provisió externa per a 10 places d’operari/a de
neteja viària adscrites al Departament de Serveis.
15. Vist que el Sr. Joaquim Pujol Sánchez ha conclòs satisfactòriament el seu període de prova
com a cap d’Àrea de Joventut, adscrit al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut,
abandonant conseqüentment el seu lloc de treball com a funcionari del Comú d’EscaldesEngordany;

S’aprova convocar un concurs de promoció interna per la plaça d’educador, adscrita
al Departament de Joventut.
16. Vist el concurs de mobilitat interna convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany el dia 26 de
febrer de 2020, per proveir dues places de personal educatiu referent (puericultores);
Vist que tan sols una candidata va presentar-se al concurs i que aquesta ha renunciat a la
plaça;

S’aprova convocar un concurs de provisió externa per cobrir dues places de
personal educatiu referent (puericultores).
17. Vist que la sala d’estudi nocturn del Departament de Joventut no obrirà, com estava
inicialment previst, durant el mes de juny de 2020;
Vist que el contracte de la Sra. Carla Cancelinha Machado (monitora de lleure) es va
incrementar de 20 hores a 35 hores setmanals, per decisió de la Junta de Govern del 10 de
febrer de 2020, per tal de donar cobertura al servei de la sala d’estudi nocturn durant els
mesos de maig i juny;

S’aprova modificar el contracte de la Sra. Carla Cancelinha Machado, reduint la
seva jornada laboral a 20 hores setmanals durant el mes de juny.
18. S’aprova la resolució negativa del període de prova de la Sra. Julieta Jorge,
puericultora del Departament d’Infància, havent transcorregut els 12 mesos
previstos per la llei i vist l’informe desfavorable de la cap d’Infància.
Circulació
19. S’aprova la proposta 2020/ACI/0007, de la Comissió de Circulació, de resolució dels
recursos sobre sancions administratives.

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són dos
quarts de nou del vespre.
Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR

P. o. de la Junta de Govern
EL SECRETARI GENERAL
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