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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 17 de juny del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 17 de juny del 2020, 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 de forma presencial, els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un conveni entre la societat SAÜC, SL i el Comú 
d’Andorra la Vella, per a la cessió temporal i gratuïta de l’ús de la parcel.la 
situada entre el carrer Gil Torres i el carrer Solà del Jan, propietat de la referida 
societat, d’una superfície de 763,04 m2, per a destinar-la a zona pública  
d’esbarjo. 
 
2. S’acorda formalitzar un conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i els 
consorts Srs. Bonaventura Riberaygua Esteve i Esther Sasplugas Capdevila, 
per a la cessió gratuïta, per part de la família Riberaygua Sasplugas, de la seva 
col·lecció de bicicletes, altres ginys d’impulsió humana i els seus accessoris, 
per tal que el Comú la destini a la creació del fons museístic de la bicicleta, en 
la forma d’exposició permanent oberta al públic i a disposició dels ciutadans i 
visitants. 
 
3. S’informa que el Comú d’Andorra la Vella ha arribat a un acord amb 
l’empresa LOCUB, SA, adjudicatària de les obres dels lots 1 i 3 del Centre 
Esportiu dels Serradells, pel qual l’empresa, a demanda del Comú, ha acceptat 
modificar la forma de pagament de l’import de cada certificació d’obra 
executada, acceptant el seu ajornament durant el termini de 12 mesos a 
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comptar de la data de cada certificació, en cas de necessitat del Comú, sense 
cap tipus d’interès. 
 
Als efectes de formalitzar aquesta entesa, s’acorda modificar el Contracte 
detallant l’anterior. 
 
Així mateix, s’acorda modificar i adaptar el Contracte amb motiu de les mesures 
excepcionals i urgents aprovades pel Consell General en diferents lleis i les 
decretades pel Govern d’Andorra, com a conseqüència de la pandèmia del 
COVID-19, així com també de l’Aute del 19 de maig del 2020 del Tribunal de 
Batlles. 
 
4. En el marc de l’Aute núm. 1000598/2019, de la Batllia d’Andorra, de l’11 de 
juny del 2020, s’acorda encomanar a l’empresa LOCUB, SA, en la seva qualitat 
d’adjudicatària dels lots 1 i 3 del Centre Esportiu dels Serradells, la realització 
dels treballs, obres i altres, sol·licitats pel pèrit judicial Sr. Yves Baduel, en els 
informes i notes que prèviament han estat posats en coneixement i autoritzats 
per la Batllia. L’import al qual ascendeixin aquests treballs, descomptant aquells 
que ja figurin inclosos en el contracte d’adjudicació dels lots 1 i 3, que seran 
satisfets pel Comú, es trametrà a la Batllia als efectes que sigui sufragat per les 
parts que han instat les proves pericials contradictòries.  
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de Gabinet Jurídic que s’adjunten a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar a Andorra Telecom la relació de diferents packs pels 
imports següents: 

 
- 6 packs residencials d’internet, a 300 Mbps, per als aparcaments 

horitzontals de la Serradora, de les Escoles, Antic Camí Ral, Centre 
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Ciutat Busos Estació Central, Parc Central 2, per un import de 
235,41€/mensual, IGI no inclòs (50503/1330200/222000). 
 

- 4 packs professionals “MAI”, a 700 Mbps, per als aparcaments 
horitzontals del Parc Central 1, Fener 1 i 2, Valira i Meritxell, per un 
import de 236,02€/mensual, IGI no inclòs (50503/1330200/222000). 
 

- 1 pack residencial d’internet, a 300 Mbps, per a l’aparcament vertical 
Centre Històric, per un import de 39,23€/mensual, IGI no inclòs i 1 pack 
professional “MAI”, a 700 Mbps, per a l’aparcament vertical Centre 
Ciutat, per un import de 59€/ mensual, IGI no inclòs 
(50501/1330101/222000). 

 
 
Tercer. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 

 
2. Vist l’Edicte del 17 de març del 2020, mitjançant el qual es va suspendre, 
entre altres i a conseqüència de la crisi sanitària, la data límit establerta per a la 
presentació d’ofertes en relació amb la construcció d’una plataforma i parc a la 
parcel.la situada a l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 41, publicat al BOPA 
núm. 29, any 2020, del 18 de març del 2020, s’acorda reprendre el procés de 
licitació i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda pintar una zona d’estacionament de parquímetres en zona verda 
(15 places) al carrer de la Grella, costat dret, per aprofitar els punts de llum per 
les màquines expenedores de tiquet.  
 
2. S’acorda retornar l’import de 90€ corresponent a un servei de grua, al vehicle 
propietat de la Sra. MSM, atenent al fet que les al·legacions derivades de la 
sanció que en porta causa han estat acceptades. 
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3. S’acorda pintar una zona de motos al carrer Gil Torres, núm. 108, davant de 
l’edifici Solà del Jan. 
 
4. S’acorda senyalitzar amb estacionament prohibit, amb obligació de gir a 
dreta i pintar una graella groga al terra, a la zona d’accés al magatzem de 
l’empresa Bellacer (zona comunal), situada a l’avinguda d’Enclar - la Plana. 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir un vehicle patrulla a 
l’empresa Automòbils Pyrénées, SAU, per un import de 15.454€, IGI inclòs 
(50401/13300/604000). 
 
 
Quart. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCE S 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir un vehicle tipus furgoneta, per 
al Servei de Pintura, a l’empresa Becier Vehicles, SA, per un import de 
14.239,21€, IGI inclòs (50204/92000/604000). 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert a l’article 44 de 
l’Ordinació del 30-4-2020, relativa a la distribució i al subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, sol·licitada pel Sr. 
Josep Lluís Coma Zamboni, en relació als rebuts de l’aigua del segon i tercer 
trimestre del 2019, del comptador núm. 97403177, derivat d’unes fuites d’aigua 
involuntàries. 
 
2. S’acorda resoldre la sol·licitud d’embrancament següent: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5108978 
Sr. Enric Bregolat 
Tarres 

Sol·licitud  de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable a l’av. d’Enclar, 
núm. 84 

Favorable 
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3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
al subministrament i la instal·lació d’un analitzador pel tractament de l’aigua 
destinada al consum humà a l’empresa Bioma, SLU, per un import de 
31.714,09€, IGI inclòs (50202/16100/608000), i amb un termini de realització 
dels treballs de 3 mesos a comptar de la data de signatura del contracte. 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i 
col·locació de les reixes perimetrals de la captació del riu de la Comella i del 
dipòsit de la Comella a l’empresa Germans Fernandez Tot Construccions, SL, 
per un import de 12.331,65€, IGI inclòs (50202/16100/617210). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda una transferència de crèdit de despesa corrent a la partida 
50503/1330200/222000 (Aparcaments Horitzontals amb Barrera/Serveis 
telefònics) de la partida 50503/1330200/227300 (Aparcaments Horitzontals 
amb Barrera/Impressions i publicacions) per un import de 4.000€, per poder fer 
front a la despesa de contractació de 12 paquets d’internet per als diferents 
aparcaments horitzontals per tenir connexió online en els pagaments amb 
targeta de crèdit. 
 
2. S’aprova l’escrit d’al·legacions a formular en relació amb l’informe dels 
treballs de fiscalització corresponents al tancament de l’exercici 2018, del 
Comú d’Andorra la Vella, i s’acorda presentar-lo davant del Tribunal de 
Comptes. 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍS TICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de reparació i 
restauració del parquet del Centre Cultural La Llacuna a l’empresa Pintures Art 
Nou, SL, per un import de 18.754,45€, IGI no inclòs (60106/33300/612000). 
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ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda de l’Associació TCAE (Técnicos en Cuidado Auxiliar de 
Enfermería), s’acorda cedir-los una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes al 
Centre Cultural La Llacuna perquè puguin utilitzar-la com adreça de la seu 
social de l’entitat, havent però de procedir a presentar al Servei de Joventut i 
Participació Ciutadana la necessària certificació del Registre d’Associacions de 
Govern en un termini màxim de 3 mesos.  
 
Així mateix, hauran de procedir a formalitzar el contracte de cessió de bústia i 
de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre Comunal 
d’Associacions. 
 
2. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 
 

Núm. registre Núm. 
expedient Sol·licitant Acord 

5109067 24494/2020 Club Nàutic d’Andorra Favorable 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per la Penya Motorista l’Esquirol, s’acorda 
col·laborar amb motiu de l’organització de la marxa motociclista Rider 468 
Andorra, que se celebrarà el dia 18 de juliol del 2020, amb les següents 
aportacions i accions: 
 

- Atorgar una subvenció de 5.000€ (90101/43300/482900), les 
condicions de la qual seran regulades per conveni de col·laboració. 

- Cedir l’aparcament Centre Ciutat Busos. 
- Cedir un arc inflable. 
- Cedir un punt de llum i d’un punt d’aigua. 
- Cedir 60 tanques del Servei de Circulació Comunal. 
- Col·laborar el Servei de Circulació amb un agent el dia 18 de juliol a 

partir de les 7 hores per a la sortida. 
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2. S’acorda utilitzar la sala Àgora com a punt de trobada i coordinació dels 
informadors de carrer, de dilluns a dissabte de les 10 h a les 20 hores, del dia 2 
de juliol fins al 31 d’agost, i destinar dos informadors de carrer tant del torn de 
matí com de tarda a Santa Coloma, per atendre als turistes, als ciutadans i 
realitzar enquestes turístiques. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA MEDI AMBIENT 
 
SERVEI MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu al 
subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet, mitjançant la modalitat de 
rènting, per al Servei de Medi Ambient, a l’empresa Etna Serveis, SL, per un 
import de 724,69€/mensuals, IGI inclòs (50202/16100/608000), per una durada 
de quatre anys i amb un termini de lliurament durant el mes de juliol del 2020. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica d’Atenció Social del passat 9 de juny, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient PS19*2019: la modificació del preu del lloguer del pis 3r A, 
per un import de 218,38€ mensuals. 
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- Expedient 21*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020 i fins a l’any 2024, segons resolució de la CONAVA. 

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

de la Setmana blanca, durant el període de vacances escolars de 
Carnaval 2020, per a tres menors. El cost del menjador l’assumirà el 
Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. 
 

- Expedient 37*2017: l’exoneració del 100% en el cost de la Setmana 
blanca de Carnaval per a dos menors. 

 
- Expedient 01*2020: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Servei, corresponent a l’any 2019. 
 

- Expedient 01*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Servei 2020 i fins l’any 2024, segons resolució de la CONAVA. 

 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 01*2019: una reducció de tarifa del 50% en concepte d’un 

deute en el cost de l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana. Així 
doncs la família haurà de fer front a la quantia de 482,72€.  

 
- Expedient 01*2019: una reducció de tarifa del 50% en el cost de 

l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana, per un període de 6 mesos 
(març a agost 2020). Així doncs la família haurà de fer front a la 
quantia mensual de 167,05€. 

 
- Expedient 01*2010: una reducció de tarifa del 20% en el cost del 

menjador del Casal Calones. Així haurà de fer front a la quantia 
mensual de 80€. 

 
- Expedient 52*2015: una reducció de tarifa del 60% en el cost del 

Serveis d’Àpats a Domicili, per un període de 12 mesos (gener a 
desembre 2020). Així haurà de fer front al cost de 2,80€/àpat.  

 
- Expedient 14*2008: una reducció de tarifa del 70% en el cost del 

menjador del Casal Calones, per un període de 12 (gener a 
desembre 2020). Així haurà de fer front a la quantia de 30€ 
mensuals. 

 
- Expedient 72*2014: una reducció de tarifa del 30% en el cost del 

menjador del Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a 
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desembre 2020). Així haurà de fer front a la quantia de 70€ 
mensuals. 

 
- Expedient 74*2006: una reducció de tarifa 30% en el cost del 

menjador del Casal Calones. Així haurà de fer front a la quantia de 
70€ mensuals. 

 
- Expedient 71*2008: una reducció de tarifa 70% en el cost del 

menjador del Casal Calones. Així haurà de fer front a la quantia de 
30€ mensuals. 

 
- Expedient 72*2014: una reducció de tarifa 70% en el cost del 

menjador del Casal Calones. Així haurà de fer front a la quantia de 
30€ mensuals. 

 
- Expedient 22*2013: una reducció de tarifa del 50% en el cost de 

l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana, per un període de 9 mesos 
(gener a setembre 2020). El 50% restant l’assumirà el Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. 

 
- Expedient 08*2016:  una reducció de tarifa del 30% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars 
de Carnaval 2020, per a un menor. Així haurà de fer front a la quantia 
de 41,20€. 

 
- Expedient 13*2016: una reducció de tarifa del 10% en el cost de la 

Setmana blanca de Carnaval per a una menor. Així haurà de fer front 
a la quantia de 72€. 

 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP I LUDOTECA DE SANTA COLOMA 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar diverses places als espais de lleure per al curs escolar 2020-
2021. 
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C) PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Acord: 
 
S’acorda realitzar un recull de les experiències de la gent gran de la parròquia 
durant la pandèmia. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir al pagament de les factures relatives a les activitats 
realitzades per l'Associació Ull Nu amb motiu del Festival Ull Nu per un import 
de 14.704€, a parts iguals entre el Ministeri de Cultura i el Servei de Joventut 
del Comú d'Andorra la Vella, és a dir un import de 7.352€/cadascú 
(70401/23105/482900). 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar la contractació 
dels serveis de conceptualització, disseny, construcció, muntatge i 
desmuntatge dels espais expositius del Comú d’Andorra la Vella per a la Fira 
d’Andorra la Vella 2020. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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Desè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I  DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç. 
- Sol·licituds d’altes, d’una baixa i una altra sol·licitud de propietat. 
- Sol·licituds d’altes i d’una baixa de terrasses. 

 
2. Davant la proliferació de demandes de terrasses de bar en diferents indrets 
de la parròquia i també a l’av. Meritxell, s’acorda suspendre amb caràcter 
temporal la concessió de llicències per a l’explotació de terrasses a l’avinguda 
Meritxell fins i tant el Comú no hagi estudiat i decidit en relació amb la vocació i 
concepte d’aquesta avinguda. 
 
3. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de diverses infraccions de 
circulació. 
 
4. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’inici del període 
voluntari de diversos tributs i preus públics. 
 
5. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’inici del període de 
constrenyiment de diversos tributs i preus públics. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 30 ordinadors amb pantalla, a 
l’empresa SEMIC, SA, per un import de 19.663,40€, IGI inclòs 
(40201/92001/606000). 
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins    
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, s’acorda 
contractar i nomenar com a treballadors públics interins, per a l’equip de 
l’Oficina de Turisme per a l’estiu 2020, les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Salari 

CAE 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

FCM 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

PDOA 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

BCAG 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

GFJ Del 2 de juliol al 7 de 
setembre 

Informador turístic 
estiu 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

GBJ Del 2 de juliol al 7 de 
setembre 

Informador turístic 
estiu 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

TVI 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

CRA 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

LPLM 
Del 2 de juliol al 29 

d’agost 
Informador turístic 

estiu 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

AGE 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre Guia cultural 
Preu hora: 10,35€/h 

treballada 

MVL 
Del 2 de juliol al 7 de 

setembre Guia cultural 
Preu hora: 10,35€/h 

treballada 

CSC Del 2 de juliol al 7 de 
setembre 

Guia turístic de 
muntanya 

Preu hora: 10,35€/h 
treballada 
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b) Vist l’informe del Departament de Promoció Turística i Comercial, s’acorda 
contractar i nomenar com a treballadors públics interins les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Salari 

RCM Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

PSO Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

BHJ Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

RME Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

CSD Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

GDSS Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MPA Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MPN Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

TCAS Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MRL Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

DCL Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MII Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

ELA Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

GDVM Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

DHTG Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

VCJP Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

AVJ Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

AOV Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 
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TLF Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

LPLM Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

ACD Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

PCE Del 2 al 31 de juliol Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

RGA De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

SDSP De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

ODSL De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

RGA De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

ODSM De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

BME De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MGG De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MCC De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

CCI De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

SBN De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

GCP De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MFM De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

DRN De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MUV De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

CGC De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MFM De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

TNL De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 
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SVL De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

SFDSA De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

LPE De l'1 al 31 d'agost Informador de carrer 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

RZS 
Del 2 de juliol al 31 

d'agost 
Responsable de grup 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

GCS 
Del 2 de juliol al 31 

d'agost Responsable de grup 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Vist l’informe de l’Àrea d’Activitats i Programes Esportius, s’acorda contractar i 
nomenar com a treballadors públics interins, per a les activitats esportives de l’estiu 
2020, les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Salari Jornada 

RRE 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

DMG 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

ACB 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

MGD 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

BCR Del 6 al 31 de juliol 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

BPL Del 4 d’agost al 4 
de setembre 

Monitor esportiu 
responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

FGA 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

RRA 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

CMCP 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 
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MNM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
40h/set. 

AML 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de matí 

Preu hora: 
8,29€/h 

treballada 
29h/set. 

LJE 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

SBA Del 6 al 31 de juliol 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

CMM Del 29 de juny al 31 
de juliol 

Monitor esportiu 
de matí 

Preu hora: 
8,29€/h 

treballada 
29h/set. 

MOL 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

ASL 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

HPJ 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

SPR 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

FGJ 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

PMJ 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de matí 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

29h/set. 

PGM 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de tarda 

Preu hora: 
8,29€/h 

treballada 
32h/set. 

GGO 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

VSA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

CAJ 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

RSO Del 6 al 31 de juliol Monitor esportiu 
de tarda 

Preu hora: 
8,29€/h 

treballada 
32h/set. 

LRR 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 
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GSM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

PRO 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

BRA 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

MEC 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

de tarda 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

32h/set. 

VRS 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
37,5h/set. 

COMI 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
37,5h/set. 

MDLJ 
Del 6 de juliol al 14 

d’agost 
Monitor esportiu 

responsable 

Preu hora: 
9,22€/h 

treballada 
37,5h/set. 

MRD 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor esportiu 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

37,5h/set. 

FFE 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor esportiu 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

37,5h/set. 

DBA Del 6 al 24 de juliol Monitor esportiu 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

37,5h/set. 

CVA 
Del 27 de juliol al 

14 d’agost Monitor esportiu 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

37,5h/set. 

PBC 
Del 29 de juny a 4 

de setembre Monitor Zumba 
Preu hora: 

8,29€/h 
treballada 

8h/set. 

SLJ 
Del 29 de juny al 4 

de setembre 
Guia de 

muntanya 

Preu hora: 
15,00€/h 
treballada 

28h/set. 

BOJO 
Del 29 de juny al 21 

d’agost 
Monitor 

responsable E.E 

Preu hora: 
10,35€/h 
treballada 

40h/set. 

MAM 
Del 3 de juliol al 6 

d’agost 
Auxiliar 

d’activitats 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 

168h/període 
de 

contractació 

DTS 
Del 26 de juny al 30 

de juliol 
Auxiliar 

d’activitats 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 

168h/període 
de 

contractació 

MTJ 
Del 14 d’agost al 3 

de setembre 
Auxiliar 

d’activitats 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 

112h/període 
de 

contractació 
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VAC 
Del 7 d’agost al 7 

de setembre 
Auxiliar 

d’activitats 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 

168h/període 
de 

contractació 

TA De l’1 al 31 de juliol Auxiliar gimnàs 
Preu hora: 

6,97€/h 
treballada 

40h/set. 

GSR Del 4 al 31 de juliol Auxiliar gimnàs 
Preu hora: 

6,97€/h 
treballada 

40h/set. 

NDV Del 6 al 31 de juliol 
Auxiliar de 

monitor 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
31,25h/set. 

MAO Del 6 al 31 de juliol 
Auxiliar de 

monitor 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
31,25h/set. 

GFJ 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Auxiliar de 

monitor 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
31,25h/set. 

ZFL 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Auxiliar de 

monitor 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
40h/set. 

MSC 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Auxiliar de 

monitor 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
40h/set. 

MCG De l’1 al 31 de juliol 
Auxiliar recepció 

Serradells 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

ADMA De l’1 al 31 de juliol 
Auxiliar recepció 

Serradells 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

MPA De l’1 al 31 d’agost 
Auxiliar recepció 

Serradells 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

PDMP De l’1 al 31 d’agost 
Auxiliar recepció 

Serradells 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

SOC De l’1 al 31 de juliol 
Auxiliar recepció 
Estadi Comunal 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

BXM De l’1 al 31 de juliol 
Auxiliar recepció 
Estadi Comunal 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

FYA De l’1 al 31 d’agost 
Auxiliar recepció 
Estadi Comunal 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 

MCM De l’1 al 31 d’agost 
Auxiliar recepció 
Estadi Comunal 

Preu hora: 
6,97€/h 

treballada 
33,5h/set. 
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DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Social, s’acorda contractar i nomenar com a 
treballadors públics interins, per a les activitats de lleure de l’estiu 2020, les 
persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Salari 

BHM 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

SLA 
Del 29 de juny al 4 

de setembre 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

CVM 
Del 29 de juny al 4 

de setembre 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

GPS 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

PGJO 
Del 20 de juliol al 4 

de setembre 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

DANB 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

SMC 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

VMX 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

HFJ 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

RMA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

TGL Del 29 de juny al 31 
de juliol 

Monitor d’espais de lleure Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

JTC 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

DCP 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

BCS 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 
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BXM 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

OMA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

GPMA 
Del 27 de juliol al 7 
d’agost i del 17 al 

28 d’agost 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

LOS 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

SLA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

DSAS 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

FCL 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

SCM 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

RMRA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

RFM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

PMP 
Del 29 de juny al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

MGD 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

AID 
Del 29 de juny al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

GCM 
Del 29 de juny al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

PGA 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

ASS 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

DHTC 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 
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GFBD 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

CFA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

PAP 
Del 29 de juny al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

SRF 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

HG 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

MCM 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

CUM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

CUU 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

FBX 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

HTM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

VRL 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

PGA 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

FPSM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

NVA 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

IBC 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

HRCD 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

RPM 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 



AJdG núm. 20/23 
17/06/2020 

 

 22 

QCB 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

FPC 
Del 27 de juliol al 7 
d’agost i del 17 al 

28 d’agost 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

MCM 
Del 27 de juliol al 7 
d’agost i del 17 al 

28 d’agost 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

BAJ 
Del 27 de juliol al 7 
d’agost i del 17 al 

28 d’agost 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

EGH 
Del 27 de juliol al 7 
d’agost i del 17 al 

28 d’agost 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

FPL 
Del 27 de juliol al 7 
d’agost i del 17 al 

28 d’agost 
Monitor d’espais de lleure 

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

CRA 
Del 29 de juny al 31 

de juliol Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

GBJ 
Del 4 d’agost al 4 

de setembre Monitor d’espais de lleure 
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient, s’acorda contractar i nomenar com a 
treballadors públics interins, per al Servei de Medi Ambient per a l’estiu 2020, 
les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Salari 

BRM Del 2 al 31 de juliol  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

GPP Del 2 al 31 de juliol  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

PBE Del 2 al 31 de juliol  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

RRP Del 2 al 31 de juliol  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

CCA Del 2 al 31 de juliol  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

FGI Del 2 al 31 de juliol  Auxiliar de suport Preu hora: 6,97€/h 
treballada 
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EPA Del 4  al 31 d’agost  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

RFJ Del 4 al 31 d’agost  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

TCG Del 4 al 31 d’agost  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

VSA Del 4 al 31 d’agost  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

MHA Del 4 al 31 d’agost  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

OGM Del 4 al 31 d’agost  Auxiliar de suport 
Preu hora: 6,97€/h 

treballada 

 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe del Departament de Joventut i Participació Ciutadana, s’acorda 
contractar i nomenar com a treballadors públics interins, per al Servei de 
Joventut i Participació Ciutadana, per a l’estiu 2020, les persones següents: 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Plaça Salari 

GBN Del 2 al 31 de juliol  Monitor de suport  
Preu hora: 8,29€/h 

treballada 

SFM 
Del 4 d’agost al 31 

d’agost 
Monitor de suport  

Preu hora: 8,29€/h 
treballada 

 
2. Reingrés al servei actiu  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda de reingrés 
d’excedència presentada pel Sr. GBA, atorgada per la Junta de Govern del 15 
de gener del 2020, d’acord amb l’article 40 de l’Ordinació de la funció pública 
del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda el seu reingrés al servei actiu, en la plaça 
vacant de professor de l’Institut de Música, amb un salari corresponent al grup 
C, nivell 6 al 100%, a comptar de l’1 de setembre del 2020 
(60201/33401/110000). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 16.00 h. 


