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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 19 de setembre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 19 de setembre del 2018, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, 
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor 
Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda incorporar una segona addenda al contracte signat amb la societat 
BRITISH COLLEGE OVERSEAS, SL el 20 de març del 2018, relatiu a la 
construcció provisional d’un cobert de 47,70 m2 per a ús de lleure esportiu. 
 
2. S’acorda participar en la plataforma de mobilitat intermodal que estudia 
posar en funcionament FEDA, quedant ben entès que aquesta participació no 
limita el dret del Comú a crear la seva pròpia plataforma o participar en d’altres 
similars, d’acord amb el projecte en el qual ja s’està treballant.  
 
3. S’acorda la convocatòria d’un Consell de Comú per al proper 27 de 
setembre, a les 16 h. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a aquesta acta. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació dels preus de venda del material de l’economat de l’Escola 
d’Art, per al curs 2018/2019, següents: 
 

Descripció  Tècnica  Preu de venda  
1.- Carbonet  de 5 - 6 mm de diam. Dibuix 0,25€ 

2.- Difumino Dibuix 0,70€ 

3.- Fang gres Ceràmica 10,00€ 

4.- Fang refractari Ceràmica 10,50€ 

5.- Fang vermell Ceràmica 5,00€ 

6.- Fang mimbre Ceràmica 15,00€ 

7.- Fang gres per reciclar Ceràmica 4,50€ 

8.- Fang refractari per reciclar Ceràmica 5,25€ 

9.- Fang vermell per reciclar Ceràmica 2,50€ 

10.- Fang mimbre per reciclar Ceràmica 7,00€ 

11.- Full "AQUAREL.LA GRANO MEDIO" 
70x100 240 g 

Pintura 3,25€ 

12.- Full "CANSON MI-TEINTES" 50x65 
160 g 

Dibuix 1,20€ 

13.- Full "INGRES GUARRO" 50x70 108 g Dibuix 0,95€ 

14.- Full "INGRES GUARRO" 70x100 108 
g 

Dibuix 1,00€ 

15.- Full "NATURPAPEL UNIPAPEL" 
65x70 Apunts 

Dibuix 0,15€ 

16.- Full "SUPER ALFA" 76x112 250 gr Gravat 5,00€ 

17.- Full "TORREON GUARRO" 70 x 100 
90 g 

Gravat 0,25€ 

18.- Full Bàsik GUARRO 50 x 70 370 gr A Pintura 1,50€ 

19.- Goma per carbonet (molla de pa) Dibuix 1,00€ 

20.- OLI "TITAN" sèrie 1 - 60 ml Pintura 4,50€ 
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21.- OLI "TITAN" sèrie 2 - 60 ml Pintura 5,65€ 

22.- Planxa de SEIPOLAN 40 x 30 Gravat 12,00€ 

23.- Planxa de ferro 10x15 Gravat 7,00€ 

24.- Planxa de ferro 15x20 Gravat 10,00€ 

25.- Planxa de ferro 40x30 Gravat 15,00€ 

26.- Planxa COURE 08x12 Gravat 5,00€ 

27.- Planxa COURE 12X16 Gravat 8,50€ 

28.- Planxa COURE 16x25 Gravat 13,00€ 

29.- Planxa COURE 25X33 Gravat 18,00€ 

30.- Planxa COURE 33x50 Gravat 26,60€ 

31.- Matriu de LINOLEUM 12 x 17,5 cm Gravat 2,00€ 

32.- Matriu de LINÒLEUM 17,5 X 22,7 cm Gravat 4,00€ 

33.- Planxa ZINC 08x12 Gravat 4,00€ 

34.-Planxa ZINC 12x16 Gravat 7,30€ 

35.- Planxa ZINC 16x25 Gravat 17,00€ 

36.- Planxa ZINC 25x33 Gravat 30,00€ 

37.- Planxa ZINC NATURAL 10x15 Gravat 5,00€ 

38.- Planxa ZINC NATURAL 15x20 Gravat 15,00€ 

39.- Planxa ZINC NATURAL 25x33 Gravat 30,00€ 

40.- Planxa ZINC NATURAL 16x25 Gravat 20,00€ 

41.- Planxa de llautó  de 110 x 110 Gravat 3,00€ 

42.- Planxa de PVC de 350 x 330 x 1mm Gravat 2,00€ 

43.- Tela-Fusta 20x20 Pintura 1,15€ 

44.- Tela-Fusta 22x16 Pintura 1,00€ 

45.- Tela-Fusta 22x19 Pintura 1,00€ 

46.- Tela-Fusta 40x40 Pintura 3,50€ 

47.- Tela-Fusta 50x25 Pintura 3,60€ 

48.-Tela-Fusta 60x60 Pintura 6,80€ 

49.-Cartró gris calibre 2 75 x 105 Gravat/Pintura 1,00€ 
50.- Pasta egípcia Ceràmica 18,00€ 
51.- Fang blanc baixa Ceràmica 7,00€ 
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B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional 
per a l’organització, la gestió i l’explotació del servei de bar de la festa de 
l’esportista dels Jocs Special Olympics 2018 a l’entitat jurídica sense ànim de 
lucre CLUB RÍTMICA SERRADELLS, per un import de 300€ (80101/340221), a 
satisfer pel concessionari en un únic pagament i sense previ requeriment del 
Comú abans del dia 12 d’octubre del 2018. 
 
2. S’acorda autoritzar l’organitzador dels Jocs Special Olympics 2018 a 
col·locar una lona publicitària dels Jocs a la tanca de la voravia exterior de les 
rotondes de la Margineda i de la Comella, a la façana exterior de l’Estadi 
Comunal i a l’exterior del recinte del Centre Esportiu dels Serradells.  
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’Ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi 
ambient i higiene de la parròquia d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre 
a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar les sol·licituds següents: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5095581 

CENTRE DE 
TRACTAMENT 
DE RESIDUS, 

SA 

Sol·licitud d’embrancament 
d’aigua potable, així com 
allargar la xarxa d’aigua 
potable a la carretera de la 
Comella, s/n 

Desfavorable 
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5093222 

COMUNITAT 
DE 

PROPIETARIS 
ED. HERMÍNIA 

Sol·licitud de baixa 
d’embrancament contra 
incendis, al carrer Prat de 
la Creu, 32 

Desfavorable 

 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5095536 DRAGA, SA 

Sol·licitud 
d’embrancament a la 
xarxa pública d’aigua 
residual o clavegueram al 
carrer Prat de la Creu, 6-
7 

Favorable 

 
2. S’acorda declarar desert el concurs nacional per adjudicar el 
subministrament d’un vehicle multifuncions: fregadora decapadora amb aigua 
calenta i pala i saladora per la treta de neu, per a l’Àrea d’Higiene, i tornar a 
convocar-lo en la modalitat de contractació urgent, l’aprovació del plec de 
bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Quart. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5091677, a nom de la societat 
FLORA PATRIMONIAL, SL, relativa a la demanda de la divisió de la propietat 
de l’edifici anomenat Casa Flora, situat al Antic Carrer Major, número 25, 
d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5092057, a nom del Sr. Xavier 
REBÉS D’ARENY-PLANDOLIT, relativa a la demanda de construcció d’un 
edifici d’ús cultural al carrer de la Creu Grossa, número 36, d’Andorra la Vella. 
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3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094993, a nom de la societat 
KB PROPERTY INVESTMENTS, SL, relativa a la demanda de construcció d’un 
edifici unifamiliar situat al carrer de la Sobrevia, número 7, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL, SLU per als treballs de control de qualitat 
de les obres d’embelliment urbà i desguàs de les aigües pluvials al Sector de 
Santa Coloma, actuació A2, fase 3, per un import de 14.658,42€, IGI inclòs 
(50101/607100). 
 
6. S’acorda la contractació directa de l’empresa SINUS ENGINY, SAU per als 
treballs de direcció d’obra de les obres d’embelliment urbà i desguàs de les 
aigües pluvials al Sector de Santa Coloma, actuació A2, fase 3, per un import 
de 38.261,40€, IGI inclòs (50101/607100). 
 
7. S’acorda la regularització d’honoraris als Srs. Josep ADSERÀ GRIFÉ i 
Gerard ADSERÀ BARRAL, corresponents a la redacció del projecte d’un 
aparcament sota el carrer del Consell General per un import de 325.556,83€, 
IGI inclòs (217.037,89€, IGI inclòs a la partida 50101/609000 i 108.518,94€, IGI 
inclòs a la partida 50101/607100), de conformitat amb l’adjudicació del concurs 
aprovat pel Consell de Comú del 13 de novembre del 2017. 
 
8. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i el Govern d’Andorra, relatiu al pas elevat sobre la CG-1, ubicat prop de 
l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
PROJECTES, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, SA (PIME, SA) per als 
treballs d’obertura de rases i cimentacions per a l’enllumenat de l’Antic Camí 
Ral, per un import de 8.040,96€, IGI inclòs (50203/227900). 
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2. S’acorda la contractació a ANDORRA TELECOM de dues (2) línies 
telefòniques bàsiques per avisos d’emergència pels dos ascensors ubicats al 
pas elevat de la CG1, a l’alçada de l’Estadi Comunal, amb un cost de 15€, 
sense IGI, d’alta, i 5€, sense IGI, d’abonament mensual, per a cada ascensor. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa FYI 
COMUNICACION, SL per al subministrament de material tècnic de vídeo, 
pantalles, projectors i material necessari per a la instal·lació interactiva de 
l’estand de la Fira d’Andorra la Vella, en règim de lloguer, per un import de 
18.610€, sense IGI (90101/226710). 
 
 
B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de l’Ambaixada de França a Andorra, cedint la vidriera 
del Centre de Congressos i la del Centre Cultural Llacuna per ubicar-hi un vinil 
anunciant La saison culturelle 2018/2019. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda decretar les altes, les baixes i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
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3. S’acorda decretar una alta al cens electoral que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda una transferència de crèdit de despesa corrent a la partida 
50103/217730 (Forestal/Tractaments fitosanitaris) per un import de 1.103,48€ 
de la partida 50103/227400 (Forestal/Estudis i treballs tècnics) per poder fer 
front a la despesa de les tasques de tractament fitosanitari amb helicòpter dels 
boscos del Solà afectats per la processionària. 
 
2. S’acorda formalitzar la renovació de la pòlissa de crèdit amb Crèdit Andorrà 
per un import de 8.500.000€ i de la pòlissa de crèdit amb Mora Banc per un 
import de 3.000.000€, amb la redacció d’un nou contracte per a cada una de 
les pòlisses. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa SEIS per 
al subministrament d’una aplicació sobre plataforma ESRI per a la gestió de la 
informació relacionada amb la xarxa de distribució d’aigua, per un import de 
25.550,25€, IGI inclòs (40201/640000). 
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Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Proposta d’acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del proppassat 27 d’agost, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 11*2013: l’exoneració del 100% en concepte de deute de Foc 
i Lloc i Serveis dels anys 2014 i 2015. 
 

- Expedient 37*2018: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis. 

 
- Expedient 44*2018: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis amb caràcter definitiu per CONAVA. 
 

- Expedient 63*2012: l’exoneració del 100% en concepte de deute 
d’Escoles Esportives per un menor durant el període de vacances d’estiu 
2016. 

 
- Expedient 17*2011: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats 

d’Escoles Esportives durant el període de vacances d’estiu 2018, per un 
menor. 
 

- Expedient 38*2012: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats 
d’Escoles Esportives i Mou-te durant el període de vacances d’estiu 
2018 per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. 
Per tant, hauran de pagar 164,45€. 

 
- Expedient 13*2013: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats de 

Matins Esportius durant el període de vacances d’estiu 2018 per dos 
menors. 
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- Expedient 31*2014: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats de 
Colònies i Mou-te durant el període vacances d’estiu 2018 per a un 
menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers Socials, 
Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, hauran 
de pagar 171,50€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats 

d’Escoles Esportives, Mou-te i Matins Esportius durant el període de 
vacances d’estiu 2018 per a quinze menors. El cost del menjador serà 
assumit pel CAI segons conveni. Per tant, hauran de pagar 1.918,15€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats del 

Campus Vela durant el període de vacances d’estiu 2018 per a sis 
menors. El cost del menjador serà assumit pel CAI segons conveni. Per 
tant, hauran de pagar 471,90€. 

 
- Expedient 86*2014: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats de 

Mou-te durant el període vacances d’estiu 2018 per a dos menors. 
 

- Expedient 23*2016: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats de les 
Escoles Esportives i Mou-te durant el període vacances d’estiu 2018 per 
a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 307,45€. 

 
- Expedient 27*2017: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats de les 

Escoles Esportives durant el període vacances d’estiu 2018 per a un 
menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers Socials, 
Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, hauran 
de pagar 143,00€. 

 
- Expedient 24*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats del 

Casal d’Infants El Llamp durant el període vacances d’estiu 2018 per a 
un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 266,00€. 

 
- Expedient 38*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats del 

Casal d’Infants El Llamp durant el període vacances d’estiu 2018 per a 
un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 126,00€. 
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- Expedient 39*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats del 
Casal d’Infants El Llamp durant el període vacances d’estiu 2018 per a 
dos menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 280,00€. 

 
- Expedient 40*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats del 

Casal d’Infants El Llamp durant el període vacances d’estiu 2018 per a 
un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 133,00€. 

 
- Expedient 41*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’activitats de les 

Escoles Esportives i Mou-te durant el període vacances d’estiu 2018 per 
a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 271,70€. 

 
Reducció de tarifa: 
 

- Expedient 01*2010: una reducció de tarifa del 40% en concepte de 
menjador del Casal Calones durant un període de 7 mesos (de juny a 
desembre del 2018). 

 
Alhora, s’acorda modificar els acords de la Junta de Govern del 18 de juliol del 
2018 següents: 
 

- Expedient 11*2013: on hi diu “l’exoneració del 100% en el cost de les 
activitats del Casal d’Infants El Llamp per a dos menors, i Matins 
Esportius per a un menor durant el període de vacances d’estiu 2018. El 
cost del menjador serà assumit pel Ministeri segons conveni. Per tant, 
hauran de pagar 536€”, hi ha de dir “l’exoneració del 100% en el cost de 
les activitats del Casal d’infants El Llamp per dos menors, i Matins 
Esportius per un menor durant el període de vacances d’estiu 2018. El 
cost del menjador serà assumit pel Ministeri segons conveni. Així doncs 
haurà de fer front a la quantia de 82,00€”. 
 

- Expedient 56*2017: on hi diu “una reducció de tarifa del 50% en el cost 
de les Escoles Esportives i Mou-te durant el període de vacances d’estiu 
2018 per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 
240,90€”, hi ha de dir “una reducció de tarifa del 50% en el cost de les 
Escoles Esportives i Mou-te durant el període de vacances d’estiu 2018 
per un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 73,00€”. 
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Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. El període de prova definitiu 
 
S’acorda l’adscripció de la persona següent que ha superat el període de prova 
per promoció interna: 
 
Agent de l’Administració de caràcter indefinit: 
 
Sra. GVE, en la plaça d’administrativa de l’Equip d’Administració de l’Àrea de 
Cultura, adscrita al Departament de Cultura, amb efectes 26 de setembre del 
2018.  
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. KD, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’operari d’aigües, a 
comptar del 29 de setembre del 2018 i finalitzant la seva relació laboral de 
forma expressa i sense preavís el dia 31 de desembre del 2019, i amb un salari 
en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 5 
(50202/130000). 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
SERVEI D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. RDSJM, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’auxiliar de 
l’equip de neteja de la via pública, a comptar del 24 de setembre del 2018 i fins 
a la reincorporació del Sr. SMS, amb un salari en base al 80% de la banda 
salarial, del grup funcional C, nivell 2 i, la retribució del complement específic 
d’higiene per un import de 179,55€ bruts mensuals (50301/110000), la qual es 
durà a terme al mes de l’inici de la contractació laboral, una vegada superada la 
formació corresponent. 
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DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
EQUIP DE PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de les persones 
següents, com a agents de l’Administració de caràcter eventual, per al curs 
escolar del 2018-2019, de l’1 d’octubre del 2018 al 14 de juny del 2019: 
 

- Sr. CPF, amb un salari en base a 29,57€/h treballada i una jornada 
laboral de 8h/setmanals 

- Sr. DSR, amb un salari en base a 41,25€/h treballada i una jornada 
laboral de 6h/setmanals 

- Sra. RFM, amb un salari en base a 33,32€/h treballada i una jornada 
laboral de 2h/setmanals 

- Sr. PSA, amb un salari en base a 31,24€/h treballada i una jornada 
laboral de 3h/setmanals 

- Sra. MGMJ, amb un salari en base a 22,91€/h treballada i una 
jornada laboral de 4h/setmanals (70105/130000). 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. JA, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual en la plaça de monitor d’activitat 
física per a la gent gran, de l’1 d’octubre del 2018 al 21 de juny del 2019, amb 
un salari horari en base a 18,54€/h treballada i una jornada laboral de 
5h/setmanals (80101/130000).  
 
3. La modificació de les contractacions d’agents de  l’Administració de 
caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La rescissió de l’acord de contractació de la Sra. MDM, com a agent de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de professora de dansa de 
l’Àrea de Cultura, atenent al fet que la interessada ha renunciat a la plaça. 

 
b) La modificació de la contractació de la Sra. GFG, com a agent de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de professora de teatre de 
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l’Àrea de Cultura, a comptar del 10 de setembre del 2018 fins al 4 de juliol del 
2019, amb un salari proporcional a la jornada laboral treballada, en base al 
80% del grup funcional C, nivell 6, passant d’una jornada laboral de 37,5h 
mensuals a 33,5h (60101/130000).  
 
4. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Agost 2018 
PJM         15,63€ 
 
5. La resolució d’uns expedients disciplinaris  
 
a) Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la resolució de l’expedient 
disciplinari EXP-D002/2018-G, incoat a MBT en la Junta de Govern del 30 de 
maig del 2018, imposant-li una sanció de suspensió temporal de funcions i de 
salari de quinze (15) dies, prevista a l’article 69.1 b) de l’Ordinació de la funció 
pública, del 10 de desembre del 2002, a complir durant el període que li serà 
referit en la notificació d’aquesta resolució o posteriorment, i d’acord amb les 
necessitats del servei. 
 
b) Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la resolució de l’expedient 
disciplinari EXP-D003/2018-G, incoat a IRM en la Junta de Govern del 30 de 
maig del 2018, imposant-li una sanció de suspensió temporal de funcions i de 
salari de quinze (15) dies, prevista a l’article 69.1 b) de l’Ordinació de la funció 
pública, del 10 de desembre del 2002, a complir durant el període que li serà 
referit en la notificació d’aquesta resolució o posteriorment, i d’acord amb les 
necessitats del servei. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.00 h. 


