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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 17 de juliol del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 10.30 h, del 17 de juliol 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. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major, i 
de l’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta de Reglament regulador dels abonaments del servei del 
Bus Comunal de la parròquia d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. Atenent a la finalització dels contractes de concessió de publicitat exterior a 
la via pública, signats respectivament amb l’empresa Expansió, SA i Verona 
Comunicació, SA i per tal de garantir la prestació del servei, s’acorda que 
ambdós concessionaris continuïn prestant el servei -de conformitat amb el 
contracte que tenen subscrit, però sense que això suposi en cap cas una 
pròrroga tàcita del mateix-  fins que es produeixi la nova adjudicació en què el 
Comú es troba treballant, sense que en cap cas dita situació s’allargui més 
enllà del 31 de desembre del 2020. 
 
3. S’acorda iniciar els tràmits, a través del Departament de Serveis Públics, 
Urbanisme i Aparcaments, d’elaboració d’un concurs d’idees per a 
d’embelliment de la plaça de la Rotonda, incloent l’àrea d’influència del passeig 
del riu des del pont de París fins al pont del carrer Bonaventura Armengol. 
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Segon. CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la concessió d’un 
local al Centre Esportiu dels Serradells, destinat a la gestió o explotació d’una 
activitat relacionada amb l’esport, l’aprovació del plec de bases i la publicació al 
BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) 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 
COMPANYIA ANDORRANA DE PROJECTES I CONSTRUCCIONS, SA, 
(CAPICSA) per a poder rejuntar els paviments empedrats de diversos carrers 
de la parròquia, per un import de 9.891€, IGI inclòs (50210/15500/607100). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
NOVELEC, per a la  decoració nadalenca dels carrers Doctor Nequi, Mossèn 
Cinto Verdaguer, Mossèn Tremosa i Les Canals d’Andorra la Vella, per un 
import d’11.129,25€, IGI inclòs (50203/16500/607410). 
 
3. S’acorda l’ampliació de la despesa a l’empresa COPITRAN per a les obres 
de construcció d’una rampa d’accés a l’entrada de l’aparcament de l’Estació 
Central d’Andorra la Vella, per un import de 2.420,41€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100). 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
COMUNICACIÓ I TELEVISORS, SLU – COM. TV, per al subministrament i 
col·locació d’un “banner” led a la planta baixa de Casa Comuna, per un import 
de 9.044,48€, IGI inclòs (50209/93302/612000). 



AJdG núm. 19/29 
17/07/2019 

 

 3 

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la modificació de la senyalització existent al carrer Prat de la Creu, 
núm. 70-72, davant del Servei de Circulació Comunal, essent actualment zona 
d’estacionament de 15 minuts, passant a ser zona d’estacionament reservat al 
Servei de Circulació Comunal. 
 
3. S’acorda pintar 2 triangles en groc amb la paraula BUS al centre, per 
senyalitzar la zona de parada bus de l’avinguda Meritxell, núm. 38. 
 
4. S’acorda la demanda del cap de la Unitat de Formació del Departament 
d’Extinció i Prevenció d’Incendis i Salvament, cedint-los diversos vehicles 
donats de baixa i pendents de desballestar per fer practiques d’excarceració. 
 
5. S’acorda la demanda del president de l’SPRINT CLUB ANDORRA, 
col·laborant el Servei de Circulació Comunal amb motiu de la 5a edició de la 
PURITO ANDORRA 2019, que tindrà lloc el dia 4 d’agost del 2019. 
 
6. S’acorda l’adquisició de diferents peces de vestimenta per als agents de 
circulació comunals a l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL, per un import de 
5.032,85€ (50401/13300/221400), arran de l’adjudicació per part del Comú 
d’Escaldes-Engordany, en representació dels 7 Comuns, del concurs 
internacional relatiu al subministrament dels uniformes dels agents de circulació 
comunals. 
 
7. S’acorda la contractació a Andorra Telecom de 35 targetes SIM per a les 
noves PDA portàtils, per un import de 1.500€, per al que resta del 2019, essent 
el cost mensual a partir de l’1 de gener del 2020 de 3,14 €/targeta 
(50401/13300/222000). 
 
8. S’acorda la demanda del director general de la UE ENGORDANY, 
col·laborant el Servei de Circulació Comunal, amb motiu del partit UE 
ENGORDANY vs DINAMO TBILISI, que tindrà lloc el dia 18 de juliol del 2019, a 
les 19.30h, a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. 
 
9. S’acorda la proposta d’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles a la zona 
de vianants de l’avinguda Meritxell i àrea d’influència, en el tram comprès entre 
el carrer de la Unió/carrer del Valira i el carrer Bonaventura Armengol/avinguda 
del Consell d’Europa, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
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10. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició a l’empresa HONDA 
TOP MOTO, de tres motos Honda WW 125 PCX, per al Servei de Circulació 
Comunal, per un import d’11.818,95€, IGI inclòs (50401/13300/604000). 
 
11. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició a l’empresa MOTO 
SERVEI, de dues motos Daelim S3 250, per al Servei de Circulació Comunal, 
per un import de 9.290,01€, IGI inclòs (50401/13300/604000). 
 
12. S’acorda la demanda d’H-D Muntanya Club Andorra, col·laborant el Servei 
de Circulació Comunal amb motiu del XII MOUNTAIN CUSTOM FESTIVAL, 
que tindrà lloc el dies 26, 27 i 28 de juliol. 
 
13. S’acorda la demana del Comú d’Ordino, col·laborant el Servei de Circulació 
Comunal amb la presència de 5 agents de circulació, amb motiu de l’Andorra 
Ultra Trail Vallnord, que tindrà lloc els propers dies 19 i 20 de juliol. 
 
 
Quart. 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 i de baixes 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 les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
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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 50107/17000/227100 (Medi Ambient/Seguretat) per un import de 
23.334,40€, de la partida 50202/16100/221000 (Servei d’Aigües/Energia 
elèctrica) per un import de 5.000€; de la partida 50202/16100/221901 (Servei 
d’Aigües/Cloració) per un import de 2.500€; de la partida 50202/16100/227400 
(Servei d’Aigües/Estudis i treballs tècnics) per un import de 5.000€; de la 
partida 50107/17200/217006 (Medi Ambient/Camins) per un import de 9.100€; i 
de la partida 50107/17000/213000 (Medi Ambient/Maquinària, instal·lacions i 
equipaments) per un import de 1.734,40€, per poder contractar un servei de 
vigilància presencial al nou Parc de la Serradora de Santa Coloma. 
 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa ROSA 
DISTRIBUCIONS I NETEJA, SLU (RODISNET) per a l’adquisició de bosses de 
“pipican” biodegradables per als dispensadors de la parròquia d’Andorra la 
Vella, per un import de 8.650€, IGI inclòs (40103/93100/221800). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 9 de juliol, s’acorden 
les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
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Exoneracions: 
 

- Expedient 37*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis 2019. 

 
- Expedient 05*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis 2018. 
 

- Expedient 05*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2019, així com l’exoneració de Foc i Lloc i Serveis fins a l’any 
2020, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 40*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infant el Llamp per a una menor, durant el període de vacances 
escolars de Carnaval 2019. El cost del menjador serà assumit des del 
Ministeri d’Afers socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per tant, 
hauran d’assumir 35€. 

 
- Expedient 40*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infant el Llamp per a una menor, durant el període de vacances 
escolars de Setmana Santa 2019. El cost del menjador serà assumit des 
del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per 
tant, hauran d’assumir 42€. 

 
- Expedient 36*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la setmana blanca, durant el període de vacances escolars de Carnaval 
2019, per a dos menors. El cost del menjador serà assumit des del 
Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per tant, 
hauran d’assumir 71,25€. 

 
- Expedient 36*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Campus Esportiu de Setmana Santa 2019, durant el període de 
vacances escolars de setmana santa 2019, per a dos menors. El cost 
del menjador serà assumit des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 
Joventut, segons conveni. Per tant, hauran d’assumir 114,24€. 
 

- Expedient 45*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 
la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars 
de Carnaval 2019. El cost del menjador serà assumit des del Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per tant, hauran 
d’assumir 42,00€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la setmana blanca, durant el període de vacances escolars de Carnaval 
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2019, per a un menor. El cost del menjador serà assumit des del 
Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per tant, 
hauran d’assumir 35,75€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost del Campus de 

Parkour, durant el període de vacances escolars de Carnaval 2019, per 
a dos menors. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars de 
Carnaval 2019, per a dos menors. El cost del menjador serà assumit des 
del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per 
tant, hauran d’assumir 84,00€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars 
de Carnaval 2019, per a dos menors. El cost del menjador serà assumit 
des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. 
Per tant, hauran d’assumir 84,00€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars 
de setmana santa 2019, per a dos menors. El cost del menjador serà 
assumit des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons 
conveni. Per tant, hauran d’assumir 84€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars de 
setmana santa 2019, per a dos menors. El cost del menjador serà 
assumit des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons 
conveni. Per tant, hauran d’assumir 84€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Campus Esportiu de Setmana Santa, durant el període de vacances 
escolars de setmana santa 2019, per a dotze menors. El cost del 
menjador serà assumit des del Ministeri d’Afers socials, Habitatge i 
Joventut, segons conveni. Per tant, hauran d’assumir 600,60€. 

 
- Expedient 11*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars de 
Setmana Santa 2019, per a dos menors. El cost del menjador serà 
assumit des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons 
conveni. Per tant, hauran d’assumir 84,00€. 
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- Expedient 33*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 
campus esportiu de setmana santa, durant el període de vacances 
escolars de setmana santa 2019. El cost del menjador serà assumit des 
del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, segons conveni. Per 
tant, hauran d’assumir 57,12€. 

 
- Expedient 41*2012: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

campus esportiu de setmana santa, durant el període de vacances 
escolars de setmana santa 2019, per a tres menors. El cost del 
menjador serà assumit des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 
Joventut, segons conveni. Per tant, hauran d’assumir 171,36€. 

 
- Expedient 52*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

campus esportiu de setmana santa, durant el període de vacances 
escolars de setmana santa 2019, per a tres menors. El cost del 
menjador serà assumit des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 
Joventut, segons conveni. Per tant, hauran d’assumir 171,36€. 

 
- Expedient 66*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars 
de setmana santa 2019, per a un menor. El cost del menjador serà 
assumit des del Ministeri d’Afers socials, Habitatge i Joventut, segons 
conveni. Per tant, hauran d’assumir 42€. 

 
- Expedient 13*2015: l’exoneració del 100% en cost del campus esportiu 

de setmana santa, durant el període de vacances escolars de setmana 
santa 2019, per a dos menors. 

 
- Expedient 32*2017: l’exoneració del 100% en cost del Casal d’Infants el 

Llamp, durant el període de vacances escolars de setmana santa 2019, 
per a dos menors. 

 
- Expedient 12*2019: l’exoneració del 100% en cost de la Ludoteca de 

Santa Coloma, durant el període de vacances escolars de setmana 
santa 2019, per a dos menors. 
 

- Expedient 12*2019: l’exoneració del 100% en cost del Campus Esportiu 
de setmana santa, durant el període de vacances escolars de setmana 
santa 2019, per a dos menors. 

 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 15*2012: una reducció de tarifa del 50% en el cost del servei 

de mati de l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana, per un període de 8 
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mesos (gener a setembre del 2019). El Ministeri d’Afers socials, 
Habitatge i Joventut assumirà el 50% restant, segons conveni. 

 
- Expedient 34*2018: una reducció de tarifa del 30% en el cost del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances escolars de Carnaval 
2019, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 
61,54€. 

 
- Expedient 34*2018: una reducció de tarifa 30% en el cost del Campus de 

setmana santa, durant el període de vacances escolars de setmana 
santa 2019, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 
45€. 

 
- Expedient 10*2019: una reducció de tarifa del 30% en el cost del Casal 

d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars de Carnaval 
2019, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 
46,38€. 

 
- Expedient 10*2019: una reducció de tarifa del 30% en el cost del Casal 

d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars de setmana 
santa 2019, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 
72,24€. 

 
- Expedient 53*2018: una reducció de tarifa del 50% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars de 
Carnaval 2019, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia 
de 43,96€. 

 
 
Sisè.  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 5103004, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda de primera ocupació 
de les obres de reforma parcial de l’hotel HOLIDAY INN, situat al carrer Prat de 
la Creu, número 88, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la proposta de conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i la societat 
LA GRAN CASCADA, SL relatiu a la cessió d’ús d’un espai per a passatge 
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entre el carrer Doctor Mitjavila i el passeig del Riu d’Andorra la Vella, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Setè.  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 contractació directa de l’empresa VALLSEGUR per al servei de 
vigilància del parc de la Serradora de Santa Coloma, per un import de 
13.334,40€, IGI inclòs (50107/17000/227100), del 18 de juliol al 2 de setembre, 
amb les condicions següents: 
 

- Dies laborables: de les 14.00 h a les 8.00 h del dia següent 
- Dies festius i caps de setmana: les 24 hores. 

 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra i 
els Comuns, per al servei de recollida selectiva i gestió de la fracció orgànica 
dels residus generats principalment per grans productors, amb l’aportació 
econòmica del Comú d’Andorra la Vella, per un import de 12.682,86€, IGI inclòs 
(50301/16200/450020). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
SENYALITZACIONS STOP, per a la fabricació i instal·lació d’una mini 
deixalleria per l’aparcament Valira, per un import d’11.813,73€, IGI inclòs 
(50301/16300/607301). 
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Vuitè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. El nomenament definitiu d’una treballadora públi ca indefinida 
 
S’acorda el nomenament definitiu d’una treballadora pública indefinida que ha 
superat el període de prova per promoció interna: 
 

- Sra. BPJI, en la plaça de monitora d’espais de lleure, de l’Àrea de Social, 
adscrita al Departament de Social, a comptar del 22 de juliol del 2019.  

 
2. La comunicació d’una selecció interna per cobrir  en comissió de 
serveis 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda publicar, amb caràcter intern entre 
els funcionaris i treballadors públics indefinits del Comú d’Andorra la Vella que 
hagin superat el període de prova, el procés de selecció interna per cobrir, en 
comissió de serveis, la plaça de cap de servei de l’Àrea d’Higiene, adscrita al 
Departament d’Higiene i Medi Ambient, fins al retorn de la persona titular de la 
plaça o la cobertura de la plaça mitjançant el procés de selecció habitual i en tot 
cas, per un màxim de 4 anys, tal com preveu l’article 51 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella (50301/16300/110000). 
 
3. La publicació d’un concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels comuns, del Consell General i dels 
organismes adscrits al Consell General, per cobrir dues (2) places d’operari 
d’aigües per al Servei d’Aigües (50202/16100/110000).  
 
4. Les contractacions i nomenaments amb caràcter pr ovisional de 
diversos treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH 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 la contractació 
i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina, 
de la Sra. CMMC, en la plaça de monitora responsable de colònies per als dos 
torns de colònies previstos, (1r torn: del 29 de juliol al 9 d’agost; 2n torn: del 19 
al 30 d’agost) i amb un salari de 1.457,30€ cada torn També es preveu la 
necessitat que els dies 25 i 26 de juliol realitzi 7,5 hores diàries per a la 
preparació de les colònies, amb un salari preu hora de 9,13€/h treballada 
(70501/32401/130000). 
 
5. 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 AMIBENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Juny 2019 
 
APM         11,95€ 
CFF         27,39€ 
RMD       150,17€ 
 
Treballador públic interí 
 
FAMR       156,07€ 
(50107/17000/110500) 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
AY         69,48€ 
BRG         54,14€ 
LDS         96,09€ 
MAR         28,58€ 
MOM       156,87€ 
PBA       140,40€ 
RBC         90,60€ 
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Treballador públic interí 
 
CLJM     163,09€ 
(50301/16300/110500). 
 
6. La formació  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació virtual 
“Documentación jurídica y gestión documental en la administración pública”, 
organitzada per la UNED, en favor del Sr. ADJL, tècnic d’Arxiu, adscrit al 
Departament de Secretaria General, per un import de 75€ 
(30101/92002/163000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.30 h. 


