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Acta: 4 / 20 

Data: 30 de gener del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta, a excepció del Sr. Joao Lima, 
 que ha excusat la seva absència 

Inici de la sessió: 17 hores 

 

1. Acta sessió anteriors 

S’acorda ajornar l’aprovació de l’acta núm. 3/20 fins a la propera sessió. 

2. Reunions consellers Comuns amb representants Govern 

S’informa a la Junta sobre les reunions anuals de consellers de tots els 
Comuns i representants del Govern en les àrees de cultura, turisme, esports, 
joventut, medi ambient i atenció social. Les reunions són convocades a 
iniciativa dels tècnics dels Comuns en contacte amb el Govern. 

3. Protocol d’actuació en casos urgents 

S’informa a la Junta sobre els problemes de connexió amb la xarxa wifi que es 
van registrar a l’oficina de turisme, a les piscines comunals, i a les 
dependències de l’arxiu comunal i de l’immoble de l’av. Fiter i Rossell, durant 
24 hores a partir del divendres, 24 de gener, a les 17.00 hores. 

4. Recursos humans 

• S’acorda prorrogar les comissions de serveis de les següents persones, 
mantenint els CRA assignats, al lloc i fins a la data que s’especifica,: 

- Sr. Jacob González, assistent de protocol, fins al 31-3-2020. 
- Sra. Meritxell Silvestre,  assistent de compres i intervenció, fins al 31-

10-2020. 
- Sra. Isabel Calero, assistent de gestió de sancions, fins al 31-10-2020. 
- Sr. Manel Angrill, secretari de cultura, fins al 31-10-2020. 
- Sra. Aurora Baena, secretària de cultura, fins al 31-10-2022. 

• D’acord amb el que estableix l’art. 110 de la Llei de la funció pública i vista 
la necessitat urgent, s’acorda la contractació, en règim d’interí, del Sr. 
Jonathan Gil per a la plaça de fotògraf, dissenyador i creador digital, a partir 
del 3-2-2020. Aquesta contractació és contingent a la convocatòria d’un 
concurs públic per cobrir la plaça en els termes establerts a la Llei de la 
funció pública. 

• D’acord amb el que estableix l’art. 110 de la Llei de la funció pública i vista 
la necessitat urgent, s’acorda la contractació, en règim d’interí, d’un expert / 
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experta per dur a terme un estudi tècnic forense sobre l’estat dels sistemes 
informàtics. 

• Vista la demanda formulada, s’acorda atorgar a la Sra. Bàrbara Escudero, 
cap del Servei de Circulació, un permís d’alletament durant 33 dies 
consecutius. 

• Vista la demanda formulada, s’acorda atorgar a la Sra. Eva Moreno, 
funcionària comunal en situació d’excedència sense reserva de plaça, 
l’ampliació de la seva excedència durant dotze mesos a comptar de l’1-4-
2020. 

• Havent complert els 12 mesos preceptius en contracte de prova i vistos els 
informes favorables dels departaments de Medi Ambient i Recursos 
Humans, s’acorda adjudicar amb caràcter definitiu  al Sr. Héctor Fajardo la 
plaça d’operari de la deixalleria. 

• Atesa la baixa definitiva per invalidesa de la Sra. Núria Casals, vigilant 
d’aparcaments, s’acorda la contractació amb caràcter urgent del Sr. Aleix 
Casellas, per cobrir la plaça en règim d’interí des de l’1-2-2020 fins al 31-1-
2022. 

5. Tancament comptable exercici 2019 i operacions exercici 2020 

El Departament de Finances eleva a la Junta la següent documentació: 

• Relacions núm. 67, 68, 69 i 70 de factures conformades. 

• Relacions diverses d’ordres de pagament de l’exercici 2019. 

• Ordres de transferència. 

• Proposta de baixa de rebuts. 

• Proposta de notificacions d’embargament. 

• Transferència a Govern de la caixa de tràmits. 

• Validació de lloguers corresponents al mes de febrer de 2018. 

• Pagament d’IGI i IRNR del mes de desembre. 

• Devolucions d’inscripcions de carnet jove (novembre i desembre). 

S’acorda aprovar la documentació presentada i procedir conforme a les 
propostes que en deriven. 

6. Sol·licituds llicència urbanística  

Vistes les següents dues sol·licituds elevades a la Junta des del Departament 
d’Urbanisme:  

- Núm. registre 7081541, llicència d’obra d’urbanització (construcció d’un 
vial). 

- Núm. registre 7078777, llicència d’obra major. 

S’acorda aprovar les respectives propostes de resolució formulades. 
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7. Encants de Sant Antoni 

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa SLU Restauració, després de la 
consulta de preus corresponent a dues altres empreses, per a proveir l’aperitiu 
per a 70 persones dels Encants de Sant Antoni, el dia diumenge 2 de febrer a 
les 11:30h, per un import de 580,50 €. 

8. Exposició fotogràfica al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) 

S’aprova la proposta de contractació de l’exposició “La fotografia de Narcís 
Darder i Ricard Duran”, a Ricardo Duran Pineda, per un import de 2.500 €, en 
concepte de lloguer de les peces. S’acorda també la compra del dret de 
reproducció de les peces d’Andorra al Sr. Duran Pineda per un import de 1.000 
€. 

S’aprova la contractació de l’empresa INTERTRANS (única empresa amb 
mitjans i experiència en transport d'obres d'art al Principat) per transportar les 
fotografies de l’exposició de Ricardo Duran, per un import de 1.950 €. 

9. Sol·licituds d’inscripció cadastral 

Vista la relació de sol·licituds d’inscripció al cadastre elevada a la Junta des del 
Departament de Cadastre, s’acorda aprovar les propostes de resolució 
formulades. 

10. Sol·licituds de comerç, terrasses de bar i exempcions fiscals 

Vistes les relacions de sol·licituds de comerç (31), terrasses de bar (1) i 
exempcions fiscals (20) elevades a la Junta des del Departament 
d’Administració; s’acorda aprovar les propostes de resolució formulades. 

11. Augment salarial conforme a increment IPC 2019 

S’acorda reflectir l’increment de l’índex de preus al consum (IPC) per l’any 
2019, fixat pel Govern en l’1%, als salaris dels treballadors del Comú, a 
excepció dels que s’hi hagin incorporat durant l’any 2020. 

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


