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DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 

(INFORMADORS TURÍSTICS)  
 

 
El Comú d’Andorra la Vella, en la seva sessió de Junta de Govern del 17 d’abril del 2019, ha acordat 
contractar els candidats següents, com a treballadors públics interins, adscrits al Departament de Promoció 
Turística i Comercial, en les places i dates descrites a continuació: 
 
 

Número de 
candidat Període de contractació Plaça Jornada 

laboral Salari 

7 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

16 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

13 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

11 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

8 De l’1 de juliol al 31 d’agost del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

5 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

15 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h 

10 De l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019 Informador turístic estiu 30h/set. 6,90€/h  

 
 

Requisits per a la formalització definitiva de la c ontractació: 
 

1- Tal i com s’especifica a les bases de l’edicte, abans de les 15.00h del divendres 3 de maig del 
2019, s’haurà de comunicar al Departament de Recursos Humans, mitjançant un correu electrònic a 
l’adreça gestio.rh@comuandorra.ad, l’acceptació de la contractació o la renúncia a la plaça. 

 
En aquest correu s’haurà d’indicar: nom i cognoms – plaça proposada – acceptació o renúncia de la 
mateixa. 
Si el candidat no ho comunica abans de la finalitza ció del termini especificat es considerarà 
automàticament com una renúncia. 

 
2- Així mateix, els candidats que hagin confirmat l’acceptació de la contractació, hauran de lliurar al 

Departament de Recursos Humans, abans de les 15.00h del 10 de maig del 2019 , la 
documentació següent: 
 
- En cas de no haver adjuntat l’autorització de consentiment per a la realització de la revisió 

mèdica laboralista, un certificat mèdic vigent (1 any), conforme son aptes per desenvolupar les 
tasques d’informador turístic. 
  

- Un certificat d’antecedents penals sense cap anotació. 
 
 
Tots aquells candidats aptes i no seleccionats, que den en reserva de plaça per substituir possibles 
renúncies dels candidats seleccionats inicialment. 
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Jornada formativa i de presentació 
 
Les persones seleccionades hauran d’assistir obligatòriament  a una jornada de formació i presentació 
que tindrà lloc el dia 1 de juliol del 2019, de les 9h a les 13h, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, 
repartida de la manera següent: 

 
- 9.00h a les 11.00h: formació interna i presentació oficial 
- 11.00h a les 13.00h: formació en riscos laborals 

 
En cas que no es pugui assistir a aquesta jornada programada (degudament justificat) i el candidat disposi 
de la formació en riscos laborals referent al lloc de treball a cobrir, el Comú d’Andorra la Vella podrà valorar 
la rescissió de la contractació definitiva. 
 
D’altra banda i en compliment del que disposa l’article 28.3 de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la 
seguretat i la salut en el treball, si el candidat no assisteix a la jornada programada i no disposa de la 
formació en riscos laborals referent al lloc de treball a cobrir, el Comú d’Andorra la Vella rescindirà la 
contractació de manera immediata i sense cap dret a reclamació. 
 


