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Acta: 24 / 20 

Data: 26 de juny de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta, a excepció de la Sra. Magda Mata, 
que excusa la seva absència 

Inici de la sessió: 11:50 hores 

 

Recursos Humans 

1. Vist el concurs convocat per a la provisió d’una plaça d’ajudant d’informadora/r turístic 

(destinada/t a l’Oficina de Turisme) amb caràcter interí, de l’1 de juliol al 6 de setembre de 

2020,  publicat al BOPA núm. 71, de data 22 de maig de 2020; 

Vist que han postulat 19 persones a la plaça i vistos els resultats dels concursants a les 

proves programades;  

S’acorda adjudicar la plaça d’ajudant d’informadora/r turístic (destinada/t a l’Oficina 
de Turisme) amb caràcter interí, de l’1 de juliol al 6 de setembre de 2020, a la Sra. 
Mireia Canut Cascalló. 

2. Vist el concurs convocat amb caràcter urgent per a la provisió de 4 places de vigilant / 

informadora/r de la zona d’Engolasters amb caràcter interí, de l’1 de juliol al 13 de setembre 

de 2020, publicat al BOPA núm. 71, de data 22 de maig de 2020; 

Vist que han postulat 20 persones a les places i vistos els resultats dels concursants a les 

proves programades;  

S’acorda adjudicar les 4 places de vigilant / informadora/r de la zona d’Engolasters 

amb caràcter interí, de l’1 de juliol al 13 de setembre de 2020, a les següents 
persones: 

• Marta Da Mota Ferreira. 

• Carolina Coll López. 

• Jana Vila Obiols. 

• Meritxell Reazo Arida. 

3. Vist el concurs convocat per a la provisió externa de 5 places d’operària/i de camins de 

muntanya i camins urbans amb caràcter interí, de l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2020, 

publicat al BOPA núm. 71, de data 22 de maig de 2020; 

Vist que han postulat 24 persones a les places i vistos els resultats dels concursants a les 

proves programades; 

Vist que les 5 places inicialment previstes en el concurs publicat al BOPA núm. 71, de data 

22 de maig de 2020, són insuficients per assumir tota la feina que es preveu, i que són 

necessàries 2 places addicionals; 
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S’acorda adjudicar 7 places d’operària/i de camins de muntanya i camins urbans 
amb caràcter interí, de l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2020, a les següents persones, 
per ordre de puntuació obtinguda al concurs públic corresponent: 

• Raül Mas Garcia. 

• Elmer Vásquez Vejar. 

• Carmen Fernández-Pello Fernàndez. 

• Antoni Torres Escoda. 

• Edur López Domínguez. 

• Eduard Palau Nieto. 

• Daniel Gasulla Solsona. 

4. Vist el concurs convocat per a la provisió externa d’una plaça d’operària/i de manteniment / 

conserge del Departament d’Esports, publicat al BOPA núm. 80, de data 10 de juny 2020; 

Vist el concurs convocat per a la provisió externa d’una segona plaça d’operària/i de 

manteniment / conserge del Departament d’Esports, publicat al BOPA núm. 84, de data 25 

de juny 2020; 

S’acorda cobrir les dues places d’operària/i de manteniment / conserge del 
Departament d’Esports per la via de la contractació urgent, amb caràcter interí, de 
l’1 de juliol al 31 d’agost de 2020, amb les següents persones: 

• Nicolàs Alonso Solé. 

• Èric Valentí Paet. 
 

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. És la una 
de la tarda. 
   
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                                        EL SECRETARI GENERAL 


