
CONSELL DE COMU 
26 d’abril de 2012 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 17:02 
Hora d’acabament: 17:29 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet 
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach 
− Gemma Riba Casal 
− Ludovic Albós Cavalière 
− Patric Simon Riba  
− Miquel Pujal Rius 
− Lucia Muñoz Muruzabal 
− Enric Dolsa Font 
− Èric Bartolomé Levos 
 
Excusen la seva absència : l’Hble. Sr. Bartumeu Gabriel Baella i l’Hble. Sra. Eva 
Font Denjean 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 de març de 

2012.    
 
2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 29 de març i del 5, 12 i 19 d’abril de 2012. 
 
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 2011. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 
de març de 2012.  

 
 

El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
  
I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada el 29 de març 
de 2012. 
 
 
 

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 29 de 
març i del 5, 12 i 19 d’abril del 2012 : 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 29 DE MARÇ DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament :    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
Núm.  2012/157 : 54.162,36€ 

 
• ACLO 2012/7343, per un import de 12.000€. 
 

- Acords de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària:  
 

• Número 4612/2012, de data 21 de març del 2012. 
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• Número 4614/2012, de data 21 de març del 2012.  
 

- Acords de resolució de sol·licituds: 
 

• Número 4505/2012, de data 19 de gener del 2012. 
 
• Número 4594/2012, de data 13 de març del 2012. 

 
- A proposta de la junta, s’acorda delegar al titular de la Conselleria de Finances, 

l’Hble. Sr. Jordi Ordoñez Adellach, les següents facultats :  
 

1.- Resolució de les demandes d’ajuts socials, d’acord amb la normativa 
vigent i prèvia proposta de la Comissió de Benestar Social. 
 
2.- Resolució de les demandes d’ajornament i/o fraccionament de quotes i 
deutes tributaris. 

 
3.- Acceptació o denegació de declaracions de bases de tributació de 
l’impost sobre rendiments arrendataris fora de termini. 

 
- Acord de resolució d’anul·lació de deutes tributaris. 
 

Donar conformitat a l’anul·lació dels deutes tributaris prescrits per manca de 
tramitació del cobrament per via executiva dels rebuts 119489 i 124997.  

 
- Cànon de Secnoa, SAU 
 

D’acord amb el conveni per l’explotació del Camp de neu Ordino-Arcalís amb la 
societat SECNOA, SAU, a proposta de la junta, s’aprova l’establiment de 
l’import del cànon anual en 1.000.772€ per la temporada 2012/2013. Aquest 
import correspon a la dotació per l’amortització de l’exercici 2011, dels actius 
concessionats, un 4,69% menys que el cànon del període anterior.  
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç  
 
─ Número 3018146, de data 16 de març de 2012.  
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─ Número 3018186, de data 21 de març de 2012.  
 
─ Número 3018222, de data 26 de març de 2012.  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Es dóna conformitat al conveni de pràctiques amb el Centre de Formació 

Professional d’Aixovall per a què l’alumne presentat pugui realitzar una estada 
formativa a l’escola bressol entre el 16 d’abril i el 30 de maig de 2012, i facultar 
el cònsol major a signar-lo.  

 
- Publicar un edicte per contractar 2 guies eventuals d’estiu per la mina de Llorts. 

1 plaça pels mesos de juliol i agost i l’altra des del juny fins a l’octubre.  
 
- Publicar un edicte per contractar 1 guia eventual d’estiu per a les visites guiades 

d’Ordino i La Cortinada els mesos de juliol, agost i primera setmana de 
setembre.  

 
- Publicar un edicte per contractar 3 eventuals d’estiu per al departament 

d’agricultura els mesos de juny, juliol i agost.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:  
 
S’informa i resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Rètol indicador 
 
Número de registre 3018172, de data 20 de març de 2012.  
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3018161, de data 19 de març de 2012.  
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Obra Major: 
 
Número 3018162, de data 19 de març de 2012.  
 
Obra Menor: 
 
Número 3018160, de data 19 de març de 2012. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la proposta d’oferir la quota de fons perdut gratuïta a tot el 

personal del Comú, tant als funcionaris com als agents de l’administració.  
 
- Donar conformitat a les dates de tancament del CEO per parada tècnica: 

tancament de la zona aquàtica del 18 de juny al 8 de juliol pels socis. La zona 
esportiva romandrà oberta i només es tancarà al públic el dissabte 7 de juliol 
per la celebració de l’ULTRA TRAIL, mateix dia en que s’obrirà la zona de relax. 

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ:  
 
Acord : 
 
Donar conformitat a la proposta de resolució presentada des del Comú de Canillo, 
del concurs per al subministrament del vestuari de gala i diversos complements de 
la uniformitat dels serveis de circulació comunals, Facultar al Comú de Canillo a dur 
a terme tot el procediment de licitació.  
 
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:  
  
Número 3018171.                                                                                                                                                                   
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord: 
 
- A demanda del  Ministre de Turisme i Medi ambient, en la reunió de cònsols del 

passat 6 de març, nomenar al cap del Departament d’Agricultura i Medi 
Ambient, interlocutor del Comú d’Ordino per treballar de forma conjunta entre 
els comuns i el Ministeri en els projectes que el Ministeri tingui previst de dur a 
terme.  

 
– A proposta de l’acord que emana de la reunió de cònsols de data 10 de gener 

de 2012, es faculta a la cònsol major d’Escaldes-Engordany, l’Hble. Sra. Trini 
Marín Gonzalez, a signar el conveni transfronterer de partenariat per a la 
realització del projecte “Fent de la frontera un camí” (França, Espanya, Andorra) 
en representació del Comú d’Ordino. 

 
 
S’aprova la Junta de Govern del 29 de març, per unanimitat 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 5 D’ABRIL DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de març de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
Informacions: 
 
- Auditoria i comptes anuals Associació Festivals d’Ordino 2011. 
 

Es lliura l’informe emès per Intervenció i s’adjunta l’informe d’opinió d’auditoria 
externa corresponent als comptes anuals de l’Associació Festivals d’Ordino 
per a l’exercici 2011. 
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- Liquidació comptes V Campionat d’Andorra de contra rellotge individual 
 

Es lliura l’informe emès per Intervenció corresponent a la liquidació dels 
comptes per a l’exercici 2011 del V Campionat d’Andorra de contra rellotge 
individual, d’acord amb la documentació subministrada per l’Agrupació Ciclista 
d’Andorra. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
Núm.  2012/173 : 33.153,81€ 

  
• ACLO 2012/8057, per un import de 25€. 

 
- Acords de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació Tributària:  
 

• Número  4587/2012, de data 12 de març del 2012. 
 

• Número 4600/2012, de data 15 de març del 2012. 
 

• Número 4588/201 de data 12 de març del 2012. 
 

• Número 4620/2012, de data 27 de març del 2012.  
 

- Acord de publicació al BOPA dels avisos per fixar el període voluntari de 
pagament de tributs : 

 
• Impost sobre la radicació d’activitats comercials 2012. 

 
• Taxa de manteniment de cementiris 2012. 

 
 

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
BIBLIOTECA: 
 
Acord: 
 
A proposta de la Comissió d’Educació, Cultura i Joventut, resoldre 
desfavorablement la proposta de tancar la biblioteca el dissabte 7 d’abril. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
─ Número 3018037, de data 5 de març de 2012.  
 
─ Número 3018267, de data 30 de març de 2012.  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords: 
 
- Publicar un edicte per contractar 8 agents de l’administració de caràcter 

eventual, per al casal d’estiu, pels mesos de juliol, agost i primera setmana de 
setembre. 

 
- Publicar un edicte per contractar 2 monitors, agents de l’administració de 

caràcter eventual, per les colònies d’estiu que es faran del 20 al 25 d’agost. 
 
- Vist l’informe presentat per la cap del departament, atorgar un CRA de 132,33€ 

mensuals a la funcionària 452, atès que està assumint les tasques que 
realitzava la funcionària 436, actualment en situació d’excedència.  

 
- Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter eventual 011, del departament 

de turisme, a treballar com a guia a la mina de Llorts els dies 21, 22, 28 i 29 de 
juny. D’aquesta manera es cobreix el servei durant el dies durant els que 
l’eventual que ocupa el lloc de guia fa festa setmanal.  

 
- Donar conformitat a la proposta de la Cap del departament de turisme per a 

que les agents de l’administració de caràcter eventual 011 i 692 es facin càrrec 
de les visites guiades nocturnes a la ruta del ferro. Aquestes hores constaran 
com a hores extres i es retribuiran. 

 
– Resoldre l’expedient sancionador ED 001/2011 amb la suspensió de funcions 

per un període de 7 dies amb pèrdua de les retribucions. El compliment de la 
sanció s’haurà de fer efectiu a comptar de l’endemà de la notificació de la 
resolució. 
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:  
 
Acord:  
 
Mitjançant l’autorització de despesa número 2012/8072, aprovar el plec de bases i 
el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs pel 
subministrament de material informàtic pel comú d’Ordino. (Codi: PB/CSO/11-D). 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME : 
 
Acord:  
 
A proposta de la junta, s’aprova la convocatòria de la cinquena subhasta pública 
de les places d’aparcament número 1 a 17, 20 i 21, 24 a 27, 30 i 31 situades a la 
planta soterrani -1 de l’edifici conegut per “Aparcament la Covanella” i a tal efecte, 
publicar el corresponent decret al BOPA . 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 

 
Número 3018183, de data 21 de març de 2012. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 
 
Mitjançant l’autorització de despesa número 2012/10884, aprovar el plec de bases 
i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs nacional per 
realitzar la neteja dels vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de 
ventilació del Centre esportiu durant la parada tècnica i publicar l’edicte 
corresponent (codi: PB/CSSO/12-H). 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS:  
 
Acords: 
 
– Mitjançant l’autorització de despesa número 201200007787, aprovar els 

treballs de reparació dels desperfectes de l’enllumenat públic i de decoració de 
Nadal a la zona del pont d’Ansalonga, per un import de 14.515,28€. Aquest 
treballs els realitzarà l’empresa adjudicatària del manteniment de l’enllumenat 
públic.  

 
– Donar conformitat al conveni de col·laboració entre els Comuns de La Massana 

i d’Ordino amb l’associació Carisma per la recollida d’estris a la  deixalleria de 
les Valls del Nord. 

 
CIRCULACIÓ:  
 
Acords:   
  
- Donar conformitat a la demanda de la comunitat de propietaris de l’edifici Xalet 

El Cresp situat a Llorts, mitjançant carta amb data 22 de març de 2012. 
 
- A demanda d’Andorra Turisme, nomenar al treballador 823                       

representant del Comú d’Ordino dins la organització de la logística dels 
muntatges de la primera marxa cicloturista popular que emularà l’etapa 
Barcelona-Andorra del Tour de França 2009, prevista pel 29 de setembre 
d’enguany,  
 
 

BENESTAR SOCIAL  
 
LUDOESCOLA:  
 
Acord:  
 
Oferir el servei de Ludoescola el dilluns 30 d’abril, atès que les escoles fan el pont 
del 1r. de maig. Es cobrarà el servei fraccionat d’un dia, tant pel servei de 
ludoescola, com pel servei de menjador. 
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CASA PAIRAL:  
 
Informació: 
 
Que el proper dia 12 d’abril, els jubilats d’Ordino gaudiran d’una passejada a 
Arcalís amb la GICA , un oferiment de  l’empresa Gicafer.  
 
Acords: 
 
- Modificar l’horari d’estiu de la casa pairal, que passarà a tenir un horari 

d’obertura de les 9h00 a les 13h00 i de les 16h00 a les 20h00. 
 
- Modificar el calendari de dies festius de la casa pairal, afegint com a festiu el dia 

29 de juny, diada de Sant Pere, festa parroquial.  
 
El calendari de dies festius queda com segueix: 
 

o GENER: 
 DIA 1 Cap d’Any 
 Dia 6 Reis 

o MARÇ: 
 Dia 14 La Constitució 

 
o ABRIL: 

 Dilluns de Pasqua 
o MAIG: 

 Dia 1 Festa del Treball 
o JUNY: 

 Dia 29 Sant Pere 
 

o SETEMBRE: 
 Dia 8 Meritxell 

 
o DESEMBRE: 

 Dia 25 Nadal 
 

 
S’aprova la Junta de Govern del 5 d’abril, per unanimitat 
 
 
 
 

CC/12-04-26  11/30



JUNTA DE GOVERN DE 12 D’ABRIL DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 d’abril de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
- Auditoria i comptes anuals Mancomunitat 2011 
 

Es lliura l’informe d’auditoria externa emès per Gaudit, SL i corresponent als 
comptes anuals de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia 
d’Ordino per a l’exercici 2011. 

 
- Comptes anuals 2011 Associació de Comuns d’Andorra 
 

Es lliura la documentació aportada i corresponent als comptes anuals de 
l’Associació de Comuns d’Andorra per a l’exercici 2011. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
Núm.  2012/178 : 2.928,61€  

 
- Modificacions pressupostàries 
 

A proposta de la junta, s’aprova un suplement de crèdit a la Conselleria d’Obres 
públiques per un import de 10.000€. 
 

- Acords de resolucions de sol·licituds en referència a l’Ordinació 
Tributària: 

 
• Número  4632/2012, de data 4 d’abril de 2012. 
 
• Número 4625/201, de data 2 d’abril del 2012. 

 
• Número 4630/2012, de data 3 d’abril del 2012. 
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• Modificar la resolució 3480/2012, del 22 de març del 2012 i acceptar 

l’ajornament i fraccionament de la quota tributaria corresponent al rebut 
256001. 
 

• Número 4631/2012, de data 10 de febrer del 2012. 
 
• Número d’expedient 4532/2012, de data 3 d’abril del 2012,  

  
- Sotmetre a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú les 

propostes següents: 
 

• Vista l’Ordinació de preus públics, de data 24 de novembre de 2011, 
publicada al BOPA núm. 76 de 7 de desembre de 2011. 

 
Vist l’article 33, venda de fotocopies, servei d’impressió informàtica, cd del 
Pla d’ordenació i Urbanisme Parroquial, documents de contractació publica 
i de plaques de numeració de vivendes, 
 
Vista l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis, de data 8 
d’octubre de 2009, publicada al BOPA núm. 78 de 21 d’octubre de 2009;  
Vist l’article 4, instal·lació de plaques, 
 
Atenent que l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis 
estableix que el Comú subministrarà i instal·larà les plaques de numeració 
d’edificis i que l’Ordinació de preus públics estableix que el fet generador es 
el lliurament de les plaques de numeració de vivenda. Modificar l’article 33 i 
introduir un nou article en l’Ordinació de preus públics. 
 
El Comú d’Ordino, en sessió de Consell de Comú de data 26 d’abril de 
2012 ha aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics 
 
Article 1 
Es modifica l’article 33, Venda de fotocopies, servei d’impressió informàtica, cd del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial, documents de contractació pública i de les plaques de 
numeració de vivendes, segons redactat següent: 
Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, cd del Pla d’Ordenació i 
Urbanisme Parroquial, documents de contractació pública. 
 
1. Fet generador 
 
El lliurament de fotocòpies, de les impressions informàtiques, del Cd del Pla d’Ordenació i 
Urbanisme parroquial, dels documents de contractació pública. 
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2. Imports 
 

a) Fotocòpies 
Format A4 blanc i negre: 0,20€ per full 
Format A4 color: 1€ per full 
Format A3 blanc i negre:  0,40€ per full 
Format A3 color:  2€ per full 
 
b) Impressions informàtiques 
Impressió informàtica blanc i negre:  0,20€ per full 
Impressió informàtica color:  0,50€ per full 
 
c) CD del Pla d’Ordenació i Urbanisme 
Parroquial: 33€. 

 
d) Documents de contractació pública: 
Plec de bases fins a 30 fulls: 6€ 
Plecs de bases de més de 30 fulls: 12€ 
Plecs de bases en suport informàtic, de més de 700 KB:  70€ 

 
3. Pagament 
 
El pagament s’efectua a les oficines comunals, en el moment del lliurament de les 
fotocòpies o de les impressions informàtiques, del CD, del document de contractació 
pública. 
 
Article 2 
S’incorpora l’article 36, Plaques de numeració de vivenda, segons redactat següent: 
Article 36 
Plaques de numeració de vivenda 
1. Fet generador 
Subministrament i instal·lació de plaques de numeració de vivenda. 
2. Import 
30€ per unitat. 
3. Pagament 
El pagament s’efectuarà un cop instal·lada la placa de numeració de vivenda, per càrrec a 
l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al 
pagament o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals. 
4. Bonificacions 
Les plaques de numeració de vivenda, es bonificarà el subministrament per aquells edificis 
que hagin de senyalitzar amb més d’una placa, amb un 50% a partir de la segona. 
 
Disposició Final 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 

• Vista l’Ordinació tributària, de data 24 de novembre de 2011, publicada al 
BOPA núm. 76, de 7 de desembre de 2011. 

 
Vist l’article 103 Atorgament del Capítol I del Títol VIII Ajornament i 
fraccionament. 
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Vista la voluntat de regular els costos derivats de l’increment d’operacions 
d’ajornament i fraccionament de deutes. 
 
El Comú d’Ordino, en sessió de Consell de Comú de data 26 d’abril de 
2012 ha aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària. 
 
Article 1 
Es modifica l’article 103 Atorgament, segons redactat següent: 
 
Article 103 
Atorgament 
 
La Junta de Govern podrà atorgar l’ajornament o fraccionament de les quotes o deutes 
tributàries d’acord amb els següents paràmetres: 
 
1. Terminis i imports mínim 
 

a) L’import mínim de les quotes fraccionades i ajornades no podrà ser inferior a 30 €.   
 
b) Els fraccionaments tindran com a venciment l’últim dia de cada període i podran 
ser: 

- Mensuals, 12 pagaments anuals. 
- Bimensuals, 6 pagaments anuals. 
- Trimestrals, 4 pagaments anuals. 
- Semestrals, 2 pagaments anuals. 
- 1 pagament per any, per als ajornaments superiors a 1 any. 

 
El primer venciment serà sempre a finals del primer període natural ajornat a comptar 
de la data de l’atorgament. 

 
c) L’ajornament podrà ser: 

- Fins a 500.000 euros, màxim d’un any. 
- Fins a 1.000.000 euros, màxim de dos anys. 
- I superior a 1.000.000, màxim de tres anys. 
 

2. Meritació d’interès legal i aplicació de comissions bancàries. 
 

a) Els fraccionaments amb un termini superior a un any meritaran l’interès legal el qual 
s’afegirà a la quota d’amortització del fraccionament. 

 
b) Les comissions bancàries per presentació al cobrament del rebuts fraccionats i 
ajornats aniran a càrrec del lliurat. 

 
3. Garantia 
 
Per que l’atorgament entri en vigor, caldrà recollir la resolució de la Junta de Govern al 
Servei de Tràmits comunal, prèvia aportació de la garantia que es sol·liciti i de la 
domiciliació bancària on es presentaran les quotes al cobrament. 
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Aquesta garantia haurà de ser, per norma general, mitjançant aval bancari pel total de la 
quota o deute tributari ajornat i amb una vigència no inferior a dos mesos posteriors a l’últim 
venciment dels pagament fraccionats. 
 
No obstant, per quotes ajornades superiors a 500.000 euros, podrà sol.licitar-se una 
garantia inferior ajustada als diferents fraccionaments atorgats. 
 
Per quotes ajornades inferiors a 1.000 euros, no serà obligatòria l’aportació de garantia. 
 
La no aportació de la garantia en el termini de 30 dies a comptar des de la notificació de la 
concessió de l’ajornament o fraccionament implicarà la consideració de desistiment de la 
petició. 
 
La devolució de garanties serà automàtica en el moment del pagament total del deute i no 
requerirà l’adopció d’acord o resolució. 
 
Disposició Final 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 

– A proposta de la junta, s’anul·la el deute corresponent a l’expedient 489 per un 
import de 538,95€.  
 

 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Deixar sense efecte el nomenament del 823 com a director i nomenar-lo 

assessor (personal de relació especial) tal com regulen els articles 3, 7 i 90 de 
l’Ordinació de la funció pública. Les funcions a assumir són les de transmissor 
de  comandament del Conseller de Serveis i de Circulació I entrarà en funcions 
amb caràcter immediat. 

 
- Donar conformitat al redactat de la resolució de l’expedient disciplinari ED 

001/2012 I arxivar l’expedient disciplinari per incompliment dels terminis 
establerts, segons l’article 53.3 de la Llei dels agents de circulació comunal. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
  
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3018282, de data 3 d’abril de 2012. 
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- Número 3018300, de data 10 d’abril de 2012.  
 
S’aprova la Junta de Govern del 12 d’abril, per unanimitat 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 19 D’ABRIL DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 12 d’abril de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• LO 2012/9422, per un import de 530,40€. 
 

• ACLO 2012/9485, 2012/9426 i 2012/9428, per un import total de 
10.083,60€. 

 
• ACLO 2012/9434, per un import de 6.031,49€. 

 
• ACLO 2012/9435, per un import de 4.731,71€. 

 
• ACLO 2012/9438, per un import de 2.000€. 

 
 
- Acords de resolució 
 
Número 4637/2012, de data 11 d’abril del 2012. 
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GABINET DE CONSOLS 
 
Acord : 
 
A demanda de l’acord que emana de la reunió de consols del 3 d’abril de 2012, en 
el projecte de creació d’un Registre Nacional de Béns Immobles, es designa al Cap 
de Departament de Cadastre i Gestió del Territori com a persona de contacte per 
part de la nostra corporació per treballar en el desenvolupament d’aquest projecte 
amb Govern. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  

 
Informació: 
 
Tràmits de Govern 
 
─ S’ha obert el període de convocatòria d’ajuts a l’estudi del 12 abril al 31 de 

maig. El formulari de sol·licitud ha estat modificat . 
 
─ S’ha iniciat el període de sol·licitud del transport escolar per al proper curs. Si la 

sol·licitud s’entra abans del 31 de maig el pagament no té recàrrec. El formulari 
de sol·licitud ha estat modificat. 

 
Acords:   
 
Procediment revisió del cens de població 
 
Segons acord de la Junta de Govern de data 22 de març d’enguany, s’ha iniciat la 
revisió administrativa de la situació de les persones que arran d’un control intern 
s’ha detectat que no consten correctament inscrites al cens : 
 

L’article 9.5 de la Llei del cens estableix que el Comú pot ordenar d’ofici la baixa 
del cens parroquial, quan per les dades que li són comunicades oficialment o 
per la informació de que disposa comprova que la persona empadronada ha 
deixat la seva residència a la parròquia. 
 
En la revisió administrativa es detecta que en determinats casos tenim una 
prova documental de que aquelles persones no poden continuar residint a 
l’adreça que tenien. 
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S’acorda no anar a fer la inspecció al domicili per proposar la baixa al cens de 
població, en els casos següents: 
 
• Si la persona inscrita constava com a propietari i,  

o Ha venut la propietat i tenim inscrits als nous propietaris o, 
o Ha fet un contracte de lloguer a noves persones 

• Si el propietari de l’immoble declara que les persones que tenim inscrites 
com residents no hi viuen. 

• Si hi ha persones inscrites a l’adreça amb un nou contracte de lloguer 
• Si tenim la declaració que hagi fet un altre membre de la unitat familiar 

indicant que la persona ha marxat. Sempre que prèviament s’hagi 
comunicat o intentat comunicar a l’interessat que ha de regularitzar la seva 
adreça i no s’hagi tingut èxit , 

• Si s’ha frealitzat una inspecció anterior en la que els actuals residents han 
declarat que la persona no hi resideix 

 
En la resta de casos caldrà fer inspecció al domicili almenys dues vegades en 
diferents franges horàries. 

 
En el cas de les persones que ens consta que no resideixen a l’adreça que 
tenim, però que continuen vivint a la parròquia, s’acorda proposar donar-los de 
baixa perquè regularitzin la inscripció en la residència actual. 
 

Procediment d’Ocupació de via pública 
 
El procediment actual es va aprovar en Junta de 18 de març de 2010. En el cas de 
les ocupacions inferiors a una hora fins ara no calia formalitzar cap document, però 
vist que els sol·licitants quan se’ls explica el procediment declaren automàticament 
que ocuparan la via pública menys d’una hora i a la pràctica l’ocupen més temps, 
s’acorda l’obligatorietat de complimentar un formulari de comunicació amb el 
contingut següent: 
 
FORMULARI DE COMUNICACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE MENYS D’UNA HORA 
 
Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social: 
Número d’identificació: 
Adreça: 
Telèfon: 
Adreça electrònica: 
Número de compte: 
 
Dades de l’ocupació de la via pública 
Via pública que ocuparan: 
Motiu de l’ocupació: 
Data prevista de l’ocupació: 
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Hora d’inici de l’ocupació: 
 
Data i signatura 
 
Aquesta ocupació de via pública inferior a una hora continuarà essent gratuïta. El 
Servei de Circulació controlarà el temps efectiu d’ocupació i en cas que sigui 
superior a una hora, informarà als interessats i notificarà al servei de Tràmits del 
Comú perquè procedeixi al cobrament del preu públic i la taxa escaient. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Comerç 
 
Número 3018344, de data 16 d’abril de 2012. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Segons el que preveu l’article 72 de l’Ordinació de la funció pública, procedir a 

l’obertura d’un expedient disciplinari per la comissió d’una presumpta falta lleu  
contra el funcionaris 098 i 062, en base a l’informe presentat pel Cap del 
departament en el que es descriu la presumpta falta comesa.  
 

– S’acorda atorgar al funcionari 008 una excedència amb reserva de plaça pel 
seu nomenament a partir del 5 de gener de 2012 i pel temps que duri el càrrec 
motiu del seu nomenament 

 
- S’atorga un permís administratiu no retribuït d’un any (article 55-c.7 de l’OFP) al 

funcionari 443, per atendre al seu fill. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acords:  
 
- A proposta de la junta, s’acorda aprovar provisionalment les modificacions 

següents del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Ordino: 
 

• Variar els límits de la unitat d’actuació UA-21, del Pla d’Ordenació i 
Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, sostraient els terrenys de propietat del 
Patrimoni Nacional que són destinats a sistemes d’equipaments comunitaris 
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(E) i el terreny demanial propietat del Quart, quedant aquesta modificació en 
la forma com es reflecteix en els plànols números 10-23 i 10-33 de la 
delimitació de les unitats d’actuació i la fitxa urbanística UA-21. 

 
• Modificar les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de 

rehabilitació d’edificis, en els seus articles 54.1, 55.1 i 125.4.a) vist que s’ha 
constatat una discordança entre el seu redactat i els reglaments de Govern 
en matèria d’urbanisme i incloure nous apartats a l’article 137 i a l’article183,  

 
• Donar conformitat al redactat del decret acompanyat dels dos annexes de 

justificació i procedir a la seva publicació al BOPA,  
 

 
DECRET 

 
Vist el Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, aprovat definitivament el dia 
12 d’octubre de 2006, i modificat el 26 d’octubre de 2007, el 25 de setembre de 2008, el 
10 de setembre de 2009, el 29 de juliol de 2010, el 25 de novembre de 2010, el 3 de 
desembre 2010 (correcció d’errata), el 28 de desembre de 2010, el 28 de juliol de 2011, el 
6 d’octubre de 2011 i el 28 de desembre de 2011. 
 
Vist l’informe de justificació lliurat pel servei tècnic del Comú d’Ordino, el dia19 d’abril de 
2012. 
 
Vist que el Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino delimita la unitat 
d’actuació UA-21, classificada com a sòl urbanitzable, amb una superfície total de 
77.066,37m2. 
 
Vist que per acord del Govern de data 17 de novembre de 2010, aprovà un projecte 
d’interès nacional per a la construcció del Centre de Tecnificació d’Ordino, a la Plana de 
Babot, destinat a dotació d’un servei de caràcter educatiu i/o cultural, i que aquest 
equipament afecta a la zona nord de la UA-21 en 24.857,755 m2. 
 
Vist que els propietaris dels terrenys inclosos dins de la unitat d’actuació UA-21 del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, han presentat una sol·licitud davant del 
Comú d’Ordino, demanant excloure els terrenys del  Patrimoni Nacional de la unitat 
d’actuació UA-21. 
 
Vist que les finques dels terrenys incloses en la unitat d’actuació UA-21 d’alguns 
propietaris, no coincideixen amb l’estructura real de la  propietat i atès que aquests 
propietaris han sol·licitat es precisi i rectifiqui els possibles errors en els límits de les seves 
propietats, per tal que aquesta unitat inclogui la totalitat de la superfície de les finques de 
terreny. 
 
Vist que a la fitxa urbanística actual del POUP d’Ordino de la UA-21, existeix una errata, 
degut a que es troba inclòs un terreny demanial del Quart d’Ordino, què ha de ser 
classificat com a no urbanitzable. 
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Vist que s’ha constatat una discordança entre el redactat dels articles 54.1, 55.1 i 125.4.a) 
de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del 
POUP i els reglaments de Govern en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que pel procediment de modificació del POUP es pot procedir a l’ajustament dels 
límits de la unitat d‘actuació UA-21, en el sentit de:  
 
a.- Incloure les petites porcions de les finques que havien estat situades fora de la mateixa 
per desconeixement dels seus límits precisos.  
 
b.- Sostreure de la unitat d’actuació l’equipament del Govern declarat d’interès nacional, 
d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei general d’ordenació del territori  i 
urbanisme, i amb la ratio legis dels articles 30.2 i  51.1 de la mateixa llei. 
 
c.- Sostreure de la unitat d’actuació el terreny propietat del Quart ubicat a la zona sud de la 
UA-21, que ha de ser classificat com a no urbanitzable, d’acord amb l’article 38.2 de la 
mateixa llei. 
 
Atès que la fitxa resultant ha de tenir en compte aquest ajustament en ordre al càlcul de 
l’edificabilitat de la unitat d’actuació.  
 
Atès que les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis, 
i en concret els seus articles 54.1, 55.1 i 125.4.a) s’han de redactar amb concordança amb 
els reglaments de Govern en matèria d’urbanisme. 
 
Atès que procedeix a completar les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i 
de rehabilitació d’edificis amb un nou apartat a l’article 183, amb la finalitat de garantir la 
seguretat en determinades situacions de construcció i un nou apartat a l’article 137, en que 
es defineix les condicions que han de tenir les tanques de les parcel·les en que s’hi realitzi 
un acopi temporal,  per tal que es disminueixi l’impacte visual. 
 
El Consell de Comú d’Ordino, en la seva sessió de data 26 d’abril de 2012,  
 
DECRETA 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la 
Parròquia d’Ordino, que fou aprovat definitivament el 12 d’octubre de 2006, i modificat el 
26 d’octubre de 2007, el 25 de setembre de 2008, el 10 de setembre de 2009, el 29 de 
juliol de 2010, el 25 de novembre de 2010, el 3 de desembre 2010 (correcció d’errata), el 
28 de desembre de 2010, el 28 de juliol de 2011, el 6 d’octubre de 2011 i el 28 de 
desembre de 2012, en el sentit que es justifica en aquest mateix decret i els informes del 
servei tècnic del Comú d’Ordino, i en concret: 

 
1.- L’ajustament dels límits de la unitat d‘actuació UA-21, en el sentit de:  
 
a.- Incloure les petites porcions de les finques que la integren i que havien estat situades 
fora de la mateixa per desconeixement dels seus límits precisos.  
 
b.- Sostreure de la unitat d’actuació l’equipament del Govern declarat d’interès nacional, 
per a la construcció del Centre de Tecnificació d’Ordino, a la Plana de Babot, destinat a 
dotació d’un servei de caràcter educatiu i/o cultural, i que aquest equipament afecta a la 
zona nord de la UA-21 en 24.857,755 m2. 
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c.- Sostreure de la unitat d’actuació el terreny propietat del Quart ubicat a la zona sud de la 
UA-21, que ha de ser classificat com a no urbanitzable, d’acord amb l’article 38.2 de la 
mateixa llei. 
 
2.- La redacció dels articles 54.1, 55.1, 125.4.a), 137.3 i 183.5 de les Ordinacions 
reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis, segons el text següent: 
 
“Article 54.1 Ús residencial 
 
Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments comunitaris i els hotelers, 
destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com per exemple albergs 
de joventut, residencies d’estudiants, residencies de tercera edat, religioses i altres 
similars.” 
 
“Article 55.1 - Ús hoteler 
 
Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts i viatgers, com 
ara hotels, aparthotels, càmpings i en general, tots aquells establiments del ram de 
l’hostaleria, en les diferents modalitats previstes a la legislació sectorial vigent.” 
 
 “Article 125.4.a) – Condicions d’habitabilitat 
 
Les cambres higièniques han de tenir com a mínim una superfície mínima de 2 m2. Les 
cambres higièniques que disposin com a mínim de lavabo, vàter i dutxa o banyera han de 
tenir una superfície mínima de 3 m2.”  
 
“Article 137.3 - Tanques 
 
A l’exterior de les parcel·les en les quals s’hi realitzi un acopi temporal, s’ha de disposar 
d’una tanca amb una alçada mínima de 2 m, preferiblement d’elements vegetals, que 
impedeixi la vista des de l’exterior i que disminueixi en la mesura que es pugui l’impacte 
visual d’aquests usos en el paisatge. 
 
Les autoritzacions d’ús excepcional en sòl no urbanitzable, provisional i temporal en urbà 
no consolidat o urbanitzable han d’establir les condicions abans esmentades. La llicència 
que autoritza aquest dipòsit temporal, serà per un termini màxim d’1 any que podrà ser 
prorrogable pel Comú ha demanda del sol·licitant, a comptar de la data de la resolució. 
Transcorregut aquest termini comporta la caducitat de la llicència.“ 
 
“Article 183.5 - Llicència de moviments de terres 
 
Quan s’acabi la realització d’una obra ja sigui d’excavació o de desmunt de terres, 
comportant com a conseqüència  la creació d’una pendent del terreny d’un cert grau que 
suposi un perill per a la salut i integritat física de les persones, serà d’obligació per motius 
de seguretat col·locar una tanca de protecció, suficientment resistent i adequada a la seva 
funció, que es col·locarà en la part alta del talús de l’excavació, de com a mínim 1.50 metre 
d’alçada a tot el llarg de l’obra, a més dels possibles llocs que comportin perill. 
 
Segon.- Trametre tota la documentació al Govern per a la seva aprovació prèvia. 
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Tercer.- Deixar a disposició de qualsevol persona interessada, la documentació 
corresponent a aquesta modificació, que inclou els informes tècnics justificatius i els plànols 
i fitxes urbanístiques escaients, per consultar-la fins a la seva aprovació definitiva. 

 
ANNEX 1 

 
INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LES  MODIFICACIONS A REALITZAR AL POUP 

D’ORDINO 
 

1.-  Modificació de la unitat d’actuació UA-21 del POUP, modificant els límits de dita unitat, 
sostraient els terrenys de propietat del Patrimoni Nacional que són destinats a sistemes 
d’equipaments comunitaris (E) i el terreny demanial propietat del Quart. 
 
Vist que el Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino delimita la unitat 
d’actuació UA-21, classificada com a sòl urbanitzable, amb una superfície total de 
77.066,37 m2. 
 
Vist que per acord del Govern de data 17 de novembre de 2010 s’aprovà un projecte 
d’interès nacional per a la construcció del Centre de Tecnificació d’Ordino, a la Plana de 
Babot, destinat a dotació d’un servei de caràcter educatiu i/o cultural, i que aquest 
equipament afecta a la zona nord de la UA-21 en 24.857,755 m2. 
 
Vist que els propietaris dels terrenys inclosos dins de la unitat d’actuació UA-21 del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, han presentat una sol·licitud davant del 
Comú d’Ordino, demanen excloure els terrenys del Patrimoni Nacional de la unitat 
d’actuació UA 21. 
 
Vist que les finques dels terrenys incloses en la unitat d’actuació UA-21 d’alguns 
propietaris, no coincideixen amb l’estructura real de la  propietat i atès que aquests 
propietaris han sol·licitat es precisi i rectifiqui els possibles errors en els límits de les seves 
propietats, per tal que aquesta unitat inclogui la totalitat de la superfície de les finques de 
terreny. 
 
Vist que a la fitxa urbanística actual del POUP d’Ordino de la UA-21, existeix una errata, 
degut a que s’hi troba inclòs un terreny demanial del Quart d’Ordino, què ha de ser 
classificat com a no urbanitzable. 

 
Atès que pel procediment de modificació del POUP es pot procedir a l’ajustament dels 
límits de la unitat d‘actuació UA-21, en el sentit de:  
 
a.- Incloure les petites porcions de les finques que havien estat situades fora de la mateixa 
per desconeixement dels seus límits precisos.  
 
b.- Sostreure de la unitat d’actuació l’equipament del Govern declarat d’interès nacional, 
per a la construcció del Centre de Tecnificació d’Ordino, a la Plana de Babot, destinat a 
dotació d’un servei de caràcter educatiu i/o cultural, i que aquest equipament afecta a la 
zona nord de la UA-21 en 24.857,755  m2. 
 
c.- Sostreure de la unitat d’actuació el terreny propietat del Quart ubicat a la zona sud de la 
UA-21, que ha de ser classificat com a no urbanitzable, d’acord amb l’article 38.2 de la 
mateixa llei. 
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Atès que la fitxa resultant ha de tenir en compte aquest ajustament en ordre al càlcul de 
l’edificabilitat de la unitat d’actuació.  
 
La modificació de la divisió de la unitat d’actuació UA-21 proposada consta de la 
documentació següent: 
 

 Els fulls dels plànols actuals i dels modificats números 10-23 i 10-33 de la 
 delimitació de les unitats d’actuació del POUP.  
 La fitxa urbanística actual  i la modificada de la UA-21 del POUP. 

 
 

ANNEX 2 
 

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LES  MODIFICACIONS A REALITZAR AL POUP 
D’ORDINO 

 
2.- Modificació de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació 
d’edificis del POUP. 
 
La modificació de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació 
d’edificis del POUP, pel que respecta a la modificació dels articles 54.1, 55.1 i 125.4.a),   
que s’ha constatat una discordança entre el seu redactat i els reglaments de Govern en 
matèria d’urbanisme. 
També es procedeix a completar les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i 
de rehabilitació d’edificis del POUP, amb un nou apartat a l’article 183, amb la finalitat de 
garantir la seguretat en determinades situacions de construcció i un nou apartat a l’article 
137, en que es defineix les condicions que tenen que tenir les tanques en les parcel·les en 
que s’hi realitzi un acopi temporal,  per tal que es disminueixi l’impacte visual. 
 
Aquestes modificacions que afecten als articles que a continuació s’exposen, quedant amb 
el redactat següent: 
 
Primer.- Es modifica el redactat de l’article 54, suprimint l’apartat 2 d’aquest article, 
quedant redactat de la manera següent: 
 
Article 54 – Ús residencial 
 
1.  Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments comunitaris i els 
hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com per exemple 
albergs de joventut, residencies d’estudiants, residencies de la tercera edat, religioses i 
altres similars. 
 
Segon.- Es modifica el redactat de l’article 55, concretament l’apartat 1, quedant redactat 
de la manera següent: 
 
Article 55 - Ús hoteler  
 
1. Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts i viatgers, 

com ara hotels, aparthotels, càmpings i en general, tots aquells establiments del ram 
de l’hostaleria, en les diferents modalitats previstes a la legislació sectorial vigent. 

 
Els establiments amb ús hoteler es classifiquen en: 
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a) Hotels: són aquells establiments dedicats a la prestació de servei d’allotjament 
turístic, amb serveis complementaris o sense, i que, ocupant la totalitat o part 
independent d’un edifici o conjunt d’edificis, disposen d’entrades pròpies, ascensors i 
escales d’ús exclusiu i a més a més compleixen amb la resta de la legislació vigent 
sobre hotels. 
b)  Aparthotels: són aquells establiments que, complint els requisits exigits als hotels, 
compten, a més a més, amb les instal·lacions adequades per la conservació, 
elaboració i consum d’aliments i begudes dins de cada unitat d’allotjament. 
Tindran la consideració d’aparthotel sempre que disposin d’uns espais comuns 
(recepció, sala d’esbarjo, sala de reunions, etc.) mínim de 5 m2 útils per unitat 
d’apartament. Aquests espais seran part íntegra de l’aparthotel. 
c) Apartaments turístics: són aquells establiments que, complint la normativa hotelera 
corresponent, compten amb les instal·lacions adequades per a la conservació, 
elaboració i consum d’aliments i begudes dins de cada unitat d’allotjament. 
Tindran la consideració d’edifici d’apartament turístic sempre que la superfície útil 
mínima de cada apartament sigui de 50 m2 i disposi d’una recepció o oficina d’atenció 
al públic suficientment atesa, d’una superfície útil mínima de 4 m2. 

 
2. Quan l’ús principal d’un solar sigui l’hoteler, els usos compatibles i complementaris 

d’aquest es regeixen per les condicions urbanístiques i d’edificació previstes per a l’ús 
hoteler. S’entén que l’ús hoteler és el principal quan es destini a l’allotjament temporal 
de persones un vuitanta per cent de l’edificació projectada. 
Així mateix, en el supòsit previst en el present article, ha d’existir una unitat predial, 
sense que es pugui practicar cap segregació o parcel·lació. 
 

Tercer.- Es modifica el redactat de l’article 125, punt 4, apartat a), que  queda redactat de 
la forma  següent: 
 
Article 125 – Condicions d’habitabilitat 
 
4.  Condicions de les cambres higièniques 
 
a) Les cambres higièniques han de tenir com a mínim una superfície mínima de 2 m2. Les 
cambres higièniques que disposin com a mínim de lavabo, vàter i dutxa o banyera han de 
tenir una superfície mínima de 3 m2.  
 
Quart.-  A l’article 137, se li afegeix un apartat 3 que queda redactat de la forma següent: 
 
Article 137.- Tanques 

 
3. A l’exterior de les parcel·les en les quals s’hi realitzi un acopi temporal, s’ha de disposar 
d’una tanca amb una alçada mínima de 2 metres, preferible d’elements vegetals, que 
impedeixi la vista de l’exterior i que disminueixi l’impacte visual d’aquests usos en el 
paisatge. 
Les autoritzacions d’ús excepcional en sòl no urbanitzable, provisional i temporal en urbà 
no consolidat o urbanitzable han d’establir les condicions abans esmentades. La llicència 
que autoritza aquest dipòsit temporal, serà per un termini màxim d’1 any que podrà ser 
prorrogable pel Comú ha demanda del sol·licitant, a comptar de la data de la resolució. 
Transcorregut aquest termini comporta la caducitat de la llicència.  
 
Cinquè.-  A l’article 183, se li afegeix un apartat 5 que queda redactat de la forma següent: 
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Article 183.- Llicència de moviments de terres 
 
5. Quan s’acabi la realització d’una obra ja sigui d’excavació o de desmunt de terres, 
comportant com a conseqüència  la creació d’una pendent del terreny d’un cert grau que 
suposi un perill per a la salut i integritat física de les persones, serà d’obligació per motius 
de seguretat col·locar una tanca de protecció, suficientment resistent i adequada a la seva 
funció, que es col·locarà a la part alta del talús de l’excavació, de com a mínim 1.50 metre 
d’alçada a tot el llarg de l’obra, a més dels possibles llocs que comportin perill. 

 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3018269, de data 30 de març de 2012. 
 
- Número 3018327, de data 12 d’abril de 2012. 
 
- Número 3018339, de data 16 d’abril de 2012. 
 
Obra Major: 
 
Número 3017871, de data 6 de febrer de 2012.  
 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
- Amb motiu del despreniment d’un roc sobre la teulada d’un xalet, una empresa 

d’enginyeria ha realitzat, amb caràcter d’urgència, un informe referent a la 
perillositat existent i recomana: 

 
• La col·locació d’una barrera provisional a la zona d’afectació directa a la 

vivenda per evitar que un altre bloc similar pugui tornar a causar danys. 
 
• Procedir a la realització d’un estudi de detall que determini de forma clara i 

concisa el mètode òptim, la posició i el cost de les proteccions. 
 

Es dóna conformitat a les recomanacions i vistos els pressupostos presentats, 
s’adjudiquen els treballs, amb caràcter d’urgència, per un import de 2.528 € 
amb els impostos inclosos. 
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a l’empresa Muntanya Activa SL per publicar les nostres 

dades tècniques sobre barranquisme en una guia de turisme actiu per 
smartphones d’Andorra turisme SAU.  

 
- Donar conformitat a col·laborar en el Congrés de la “Interfèdèration du Midi” 

(sindicat patronal francès del sud de França vinculat a l’hoteleria i la restauració) 
amb l’aportació de 40 bosses promocionals d’Ordino amb el material següent: 

 
 

Producte Preu de Cost 
40 pòsters de Tristaina’ 0.30€ 
40 postals de la ruta del ferro 0.45€ 
40 catàlegs de les valls del Nord 0 
40 catàlegs generals d’Andorra 
40 catàlegs de Vallnord 

0 
0 

TOTAL   40€ 
 
 

Aquests grup serà d’unes 80 persones i s’allotjaran a l’Hotel Coma d’Ordino;  
el congrés està organitzat per la Unió Hotelera d’Andorra.  

 
 

- Donar conformitat a col·laborar al sorteig de final de temporada de Secnoa amb 
l’aportació de 8 buff d’Ordino  

 
Producte Preu de Cost 
8 Buff d’Ordino’ 2,93€ 
TOTAL 23,44€ 

 
- Donar conformitat al preu comercial de venda al públic del llibre Andorra GRP, 

la volta a tot un país. 
Preu de cost: 10€ 
PVP: 14€ 
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ACTIVITATS I PROMOCIÓ: 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la següent  programació de la Diada de Sant Pere. 
 

• Dijous  28 de juny, a l’aparcament de Prat de Call: 
20.30 hores, costellada popular al preu de 3.00€ per tothom.  
22.00 hores, ball de nit amb l’actuació de DUO STYLETTE 
 
• Divendres 29 de juny al Serrat: 
12.00 hores,  celebració de la Santa Missa a la capella de Sant Pere 
13.00 hores,  aperitiu a l’hotel Bringué 

 
- Autoritzar a la venda de tiquets per la costellada popular de Sant Pere del dia 

28 de juny al preu de 3 €, des del Servei de Tràmits del Comú d’Ordino i des de 
l’oficina de Turisme d’Ordino.  

 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
  
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
- Número  2012/8884, per un import de 5.996€ 

  
- Donar conformitat al conveni a precari per a la utilització de les instal·lacions del 

pavelló de les escoles germans de Riba entre el Comú d’Ordino i la 
FANDJUDO, per la celebració de l’Eju Trainin Camp. 

 
- Donar conformitat al conveni de comodat de maquines dispensadores de 

begudes entre el Comú d’Ordino i l’empresa DISAND S.A,  
 

 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
- Autorització de despesa número AC 201200009805, per un import de 1.965€.  
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BENESTAR SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: 
 
Acord:  
 
A demanda del Rotary Club d’Andorra, per a l’organització del Premi Servir, guardó 
que va destinat al reconeixement d’alguna persona o entitat del nostre país, que 
hagi pogut demostrar el seu altruisme i esperit de servei de manera exemplar 
envers els altres, fora del que pugui ser la seva pròpia responsabilitat o obligació 
professional, es proposa nomenar com a candidats per Ordino a quatre persones. 
 
 
S’aprova la Junta de Govern del 19 d’abril, per unanimitat 
 
 
 
 
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de 

l’exercici 2011: 
 

S’aproven els comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2011, per 
majoria, amb l’abstenció dels Hbles. Srs. Enric Dolsa i Eric Bartolomé. 

 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió. 
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