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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 de maig del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 22 de maig del 2019, 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. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de la directora de l’Associació de Pares d'Alumnes del 
Centre d'Ensenyament Francès d'Andorra la Vella, autoritzant-los a utilitzar el 
pati de l’escola de Ciutat de Valls, únicament a disposició de les famílies de 
l'escola de maternal i primària francesa, per poder realitzar el festival de final de 
curs que tindrà lloc el proper dissabte 25 de maig, de les 9.30 h a 14 h, i la 
festa de la Kermesse, que tindrà lloc el proper 15 de juny, en horari de 15.30 h 
a 20 h.  
 
2. S’acorda la demanda del president de la Creu Roja Andorrana, autoritzant-
los perquè del dia 11 al 14 de juny del 2019, de les 10 h a les 20.30 h, un grup 
de persones degudament identificades puguin desplaçar-se per a captar socis, 
pel carrer Prat de la Creu i avinguda Meritxell. 
 
3. S’acorda ubicar un agent de circulació, amb caràcter permanent, de les 8 a 
les 20 h, a la nova zona de prioritat per vianants dels carrers de la Borda, Prat 
Primer, Sant Salvador, Bonaventura Riberaygua i avinguda Meritxell, a partir 
del moment en què finalitzin les obres en curs. 
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Segon. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de comerç que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre una sol·licitud de baixa de terrassa que s’adjunta a 
aquesta acta. 

 
4. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
3. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària 
comunal per a l’any 2019, del 13 de desembre del 2018, amb la finalitat de 
definir els terminis i imports mínims dels ajornaments i fraccionaments, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la 
partida 50301/16300/227900 (Higiene/Altres serveis a l’exterior) per un import 
de 20.000€ de la partida 50301/16300/204000 (Higiene/Lloguer elements de 
transport) per poder fer front a les despeses del concurs per al control i anàlisi 
de l’ADN dels gossos per al període de setembre a desembre. 
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C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
AGRUPACIÓ D’ACTIVITATS I DE SERVEIS, SA (ANDORNET, SA) per als 
serveis d’allotjament web i manteniment dels gestors de contingut, i de migració 
dels llocs web actuals, per un import de 4.469,04€, IGI inclòs 
(40201/92001/222000), i la signatura del contracte de prestació de serveis 
corresponent per un any. 
 
2. Vistes les oferts presentades, s’acorda l’adquisició de llicències per a 
diferents productes Adobe, a l’empresa ANDORSOFT, SA, per un import de 
12.471,03€, IGI inclòs (40201/92001/640000). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA  
 
A) DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Centre d’Escacs d’Andorra, autoritzant-los a disposar 
de la sala Àgora el proper dia 28 de juliol, així com cedir-los divers material, 
amb motiu del campionat Gran Prix d’Escacs 2019.  
 
 
B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la cessió d’una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes a l’Associació de 
Tècnic Auxiliar Sanitari perquè puguin utilitzar aquesta adreça com a seu social 
de l’entitat, havent de procedir a presentar al Servei de Joventut i Participació 
Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions de Govern en 
un termini màxim de 3 mesos. 
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Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
 
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 5100546, a nom de les societats 
GRIMCI, SA, i CASA RIBERAYGUA, SL, relativa a la demanda d’ampliació i 
reforma de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 99, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5101532, a nom de la societat 
CINTET PETIT, SLU, relativa a la demanda de canvi de destí de lloguer a 
venda d’uns habitatges a l’edifici situat al carrer La Llacuna, número10 bis, 
d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5101825, a nom de la societat 
CARBURANTS DE LES VALLS, SLU, relativa a la demanda de primera 
ocupació de les obres de reforma de l’edifici situat a l’avinguda d’Enclar, 
número 50, de Santa Coloma. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100364. a nom de la societat 
JAMO, SLU, relativa a la demanda de reforma del local comercial situat a 
l’avinguda Meritxell, número 75, d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
6. S’acorda anul·lar -del rebut número 2376439 a nom del Sr. Jesús MAESTRE 
PAL, derivat de l’autorització, amb caràcter provisional, de la construcció d’un 
centre esportiu a l’av. Santa Coloma, número 113, Borda Mateu, d’Andorra la 
Vella- les taxes d’embrancament, la taxa d’autorització de llicència urbanística, 
així com l’impost sobre la construcció, atenent al fet que l’interessat va 
comunicar al Comú la seva voluntat de no dur a terme el projecte i va retirar la 
referida sol·licitud abans que li fos notificada la resolució. 
 
7. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar els treballs de 
reforma i adequació de la planta baixa de la Casa Comuna, l’aprovació del plec 
de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda la liquidació de la factura núm. 22382 a l’empresa AGÈNCIA DE 
SERVEIS I SEGURETAT SGV, SL, per un import de 5.586,57€, IGI inclòs, 
(50107/17000/227100), corresponent al servei de vigilància del Parc Central del 
mes d’abril del 2019. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
AQUAMBIENT per realitzar l’assistència en lampisteria per als treballs de 
manteniment i/o reparació de la xarxa d’aigua potable, per un import de 
14.000€, IGI inclòs (50202/16100/227900). 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa RIBA per 
al subministrament i muntatge d’un contenidor mecànic de 3 unitats, per 
col·locar al carrer de la Borda, en base als treballs de remodelació de la zona, 
per un import de 22.814,34€, IGI inclòs (50301/16300/603300). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
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Núm. 
Registre  

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5101297 
GLOBAL HYSTERIA 
E-SPORTS SLU 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
367,32€) 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la cessió de 10 invitacions de dia per al Centre Esportiu dels 
Serradells a l’Àrea d’Higiene del Comú d’Andorra la Vella perquè puguin rifar-
les en el decurs del dia del Medi Ambient que tindrà lloc el proper dia 2 de juny. 
 
2. S’acorda la cessió, el transport i el muntatge d’una tarima de 32 m2 al pati de 
l’Ecole Élémentaire Française d’Andorra la Vella per a la seva festa de fi de 
curs que tindrà lloc el proper divendres 15 de juny. 
 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la modificació de la “Normativa d’inscripció, pagament, anul·lacions, 
devolucions, material i funcionament de les activitats esportives de vacances 
per a infants i joves”, aprovada per la Junta de Govern del 24 de maig del 2017. 
 
2. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre el Col·legi Sant 
Ermengol i el Comú d’Andorra la Vella referent a la cessió de la piscina entre 
els dies 1 de juliol i 2 d’agost del 2019, amb la finalitat que el Comú desenvolupi 
les activitats de natació programades en el marc de les activitats esportives 
d’estiu. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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SERVEI DE L’ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Club Social l’Horitzó, autoritzant-los a assistir 
gratuïtament al taller de ceràmica per al curs 2019-2020, amb un nombre 
màxim de 4 usuaris, acompanyats sempre per un responsable, tenint en 
compte però, que hauran d’abonar el preu del material pedagògic emprat, de la 
mateixa manera que es fa amb els usuaris exonerats que hi assisteixen, 
derivats del Departament de Social. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda fer pública la relació de vehicles existents a les dependències 
comunals, que es troben en estat d’abandonament després d’haver efectuat els 
tràmits corresponents, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
4. S’acorda la devolució de l’import corresponent a un permís d’ocupació de la 
via pública que, per interès del Comú, finalment no es va autoritzar, a l’empresa 
UTE SEU DE LA JUSTÍCIA – COPSA – MARINÉ - PUJAL per un import de 
2.184,00€. 
 
5. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Futbol, col·laborant el 
Servei de Circulació amb motiu del partit Andorra vs Kosovo que tindrà lloc el 
proper dia 6 de juny, a les 18.30 h, a l’Estadi Comunal. 
 
6. S’acorda la demanda del responsable de Seguretat Vial de la Marxa del Club 
Poliesportiu Puigcerdà, col·laborant el Servei de Circulació, amb motiu de la 
40a Marxa cicloturista - Ruta pirinenca de les 3 nacions, que tindrà lloc el 
proper dia 15 de juny. 
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Novè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Periòdic d’Andorra, autoritzant-los a realitzar el 
pagament en diners del 50% de l’import corresponent a l’espai de 9 m x 3 m 
reservat a la Fira d’Andorra la Vella 2019, i el 50% restant en forma d’intercanvi 
comercial consistent en accions publicitàries del Comú d’Andorra a les seves 
publicacions, per un import de 1.135,40€, IGI inclòs. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 

 
Acord: 
 
La contractació i el nomenament de treballadors púb lics interins 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.b i 111 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la contractació 
i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina, 
de la Sra. SCM, en la plaça vacant d’informadora turística per a les oficines de 
turisme, a comptar del 27 de maig del 2019 i fins a la reincorporació de la Sra. 
MONTURIOL, i amb un salari preu hora de 9,13€ per hora treballada i una 
jornada setmanal segons planificació (90101/43200/130000). 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i de conformitat amb els articles 
109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda 
contractar i nomenar les persones següents, com a treballadors públics interins, 
en la plaça d’auxiliars com a suport del servei de medi ambient, per a l’estiu 
2019 (50107/17000/130000): 
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Núm. Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Jornada 

laboral Salari 

43 GPP De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

49 BRM De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

126 RRP De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

138 ABN De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

132 MRC De l’1 al 30 
d’agost del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

160 TNL De l’1 al 30 
d’agost del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

167 GNE De l’1 al 30 
d’agost del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

181 DHTG De l’1 al 30 
d’agost del 2019 

Auxiliar de 
suport 37,5h/set 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 

 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i de conformitat amb els articles 
109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda 
contractar i nomenar les persones següents, com a treballadors públics interins, 
en la plaça de monitors d’espais de lleure per a l’estiu 2019 
(70501/32401/130000): 
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Núm. Nom i cognoms Període de 
contractació 

Jornada 
laboral Salari 

80 CAJP De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

100 AFM De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

40 PGA De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

115 GSM De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

179 DHTC De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

57 CVM De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

136 CFA De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

121 PGJ De l’1 de juliol al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

120 LBC 
Del 29 de juliol al 
9 d’agost i del 19 
al 30 d’agost 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 
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105 PAP 
Del 29 de juliol al 
9 d’agost i del 19 
al 30 d’agost 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

59 SBA 
Del 29 de juliol al 
9 d’agost i del 19 
al 30 d’agost 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

116 STC 
Del 29 de juliol al 
9 d’agost i del 19 
al 30 d’agost 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

152 GCM 
Del 29 de juliol al 
9 d’agost i del 19 
al 30 d’agost 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

22 SLA Del 12 d’agost al 
6 de setembre 

De dilluns a 
divendres 
 (37,5h/set. – 
7,5h/dia) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i de conformitat amb els articles 
109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda 
contractar i nomenar les persones següents, com a treballadors públics interins, 
en la plaça de monitors per a les activitats esportives per a l’estiu 2019 
(70501/32401/130000): 
 

Núm. Nom i 
cognoms Plaça Període de 

contractació  
Jornada 
laboral Salari 

54 RRE 
Monitor 
esportiu 
responsable  

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

36 MNM 
Monitor 
esportiu 
responsable  

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 
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37 CSX 
Monitor 
esportiu 
responsable  

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set. ) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

39 COM 
Monitor 
esportiu 
responsable  

Del 6 d’agost 
al 6 de 

setembre del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set. ) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

20 ASL 
Monitor 
esportiu 
responsable  

Del 6 d’agost 
al 6 de 

setembre del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

84 RRA 
Monitor 
esportiu 
responsable  

Del 6 d’agost 
al 6 de 

setembre del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set. ) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

97 FBJ 
Monitor 
esportiu de 
dia 

De l’1 al 26 
de  juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

122 VSA 
Monitor 
esportiu de 
dia 

De l’1 al 26 
de  juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

94 QGL 
Monitor 
esportiu de 
dia 

De l’1 al 26 
de  juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

26 SRA 
Monitor 
esportiu de 
dia 

De l’1 al 26 
de  juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 
 

81 LRR 
Monitor 
esportiu de 
dia 

De l’1 al 26 
de  juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

23 CVA 
Monitor 
esportiu de 
dia 

De l’1 al 26 
de  juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

118 SMI 
Monitor 
esportiu de 
dia 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

174 BCF 
Monitor 
esportiu de 
dia 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 
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163 LJE 
Monitor 
esportiu de 
dia 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

72 TGL 
Monitor 
esportiu de 
dia 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

17 GRA 
Monitor 
esportiu de 
dia 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

14 MDLRJ 

Monitor 
esportiu de 
dia  

Del 29 de 
juliol al 18 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(37,25h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

Monitor 
esportiu 
responsable 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

32 GRA 

Monitor 
responsable 
(matí - 
menjador -  
ludoteca) 

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 

(35,5h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

56 PMP 

Monitor 
responsable 
(matí - 
menjador -  
ludoteca) 

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 

(35,5h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

95 RGJ 

Monitor 
responsable 
(matí - 
menjador -  
ludoteca) 

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 

(35,5h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

145 CAJ 

Monitor 
responsable 
(matí - 
menjador -  
ludoteca) 

Del 6 al 18 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(35,5h/set.) Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(25h/set.) 
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154 CMCP 

Monitor 
responsable 
(matí - 
menjador -  
ludoteca) 

Del 6 al 18 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(35,5h/set.) Preu hora: 
10,24€/h 
treballada Del 19 

d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(25h/set.) 

156 SGA 

Monitor 
responsable 
(matí - 
menjador -  
ludoteca) 

Del 6 al 18 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 

(35,5h/set.) 
Preu hora: 
10,24€/h 
treballada Del 19 

d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(25h/set.) 

24 CPM 

Monitor  
esportiu  
(menjador – 
ludoteca) 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(28h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

29 APP 

Monitor  
esportiu  
(menjador – 
ludoteca) 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(28h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

175 VAN 

Monitor  
esportiu  
(menjador – 
ludoteca) 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(28h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

168 CMM 

Monitor  
esportiu  
(menjador – 
ludoteca) 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(28h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

44 MPP 

Monitor  
esportiu  
(menjador – 
ludoteca) 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(28h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

149 QGP 

Monitor 
esportiu 
(menjador – 
ludoteca) 

Del 29 de 
juliol al 18 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(28h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

Monitor 
esportiu 
responsable 
(matí – 
ludoteca) 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(25h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 
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19 GFL 

Monitor 
esportiu 
responsable 
de sala 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 

(27,50h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

119 PBC 

Monitor 
responsable 
activitat 
esport jove 
fitness 

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(30h/set.) 

Preu hora: 
10,24€/h 
treballada 

173 MCM 

Monitor 
esportiu, 
activitat 
esport jove 

De l’1 de 
juliol al 2 

d’agost del 
2019 

De dilluns a 
divendres 
(30h/set.) 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

75 VAC Auxiliar de 
monitor 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

111 AJC Auxiliar de 
monitor 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

124 MTJ Auxiliar de 
monitor 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

192 MDBT Auxiliar de 
monitor 

De l’1 al 26 
de juliol del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

164 TVO Auxiliar de 
monitor 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

62 MEJ Auxiliar de 
monitor 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

73 FCM Auxiliar de 
monitor 

Del 29 de 
juliol al 16 
d’agost del 

2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

171 RMA Auxiliar de 
monitor 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

130 CUM Auxiliar de 
monitor 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 
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133 CUU Auxiliar de 
monitor 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

106 FBX Auxiliar de 
monitor 

Del 19 
d’agost al 6 
de setembre 

del 2019 

De dilluns a 
divendres 
(40h/set.) 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i de conformitat amb els articles 
109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda 
contractar i nomenar les persones següents, com a treballadors públics interins, 
36 informadors de carrer i 2 responsables de grup, per a l’estiu 2019 
(90201/43201/130000): 
 

Núm. Nom i 
cognoms 

Període de 
contractació Plaça Jornada 

laboral Salari 

89 LPLM 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Informador de 
carrer 30h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

33 EWS 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

135 RPL 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

70 GDSS 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

78 VRJ 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

27 MCG 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

123 GCP 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

68 PSO 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

157 ITJ 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 
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140 MTJ 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

34 MII 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

148 SBJ 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

76 AVJ 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer (menor) 25h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

139 LPE 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer (menor) 25h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

158 DSAS 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer (menor) 25h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

18 RME 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer (menor) 25h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

42 BSM 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 Informador de 

carrer (menor) 25h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

67 LPLM 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

150 VPB 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

101 TVO 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

191 SDSP 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

129 PPDMP 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

19 SDBS 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

83 CCI 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

74 BGL 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

98 MCM 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 
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41 PJA 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

82 MLC 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

103 BBM De l’1 al 31 
d’agost del 2019 

Informador de 
carrer 30h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

162 RMA 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 

carrer 30h/set. 
Preu hora: 

6,06€/h 
treballada 

25 RCBS 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

12 ROX 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

165 VBM 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

90 EWM 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

128 SBN 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

125 MFM 
De l’1 al 31 

d’agost del 2019 
Informador de 
carrer (menor) 25h/set. 

Preu hora: 
6,06€/h 

treballada 

187 GCE 
De l’1 al 31 de 
juliol del 2019 

Responsable 
de grup 30h/set. 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 

53 CAE 
 

De l’1 al 31 
d’agost del 2019 

Responsable 
de grup 30h/set. 

Preu hora: 
6,90€/h 

treballada 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.00 h. 


