
CONSELL DE COMU 
26 de juliol de 2012 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària  
Hora de l’inici: 17:07 
Hora d’acabament: 17:16 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet 
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach 
− Gemma Riba Casal 
− Ludovic Albós Cavalière 
− Bartumeu Gabriel Baella  
− Patric Simon Riba  
− Miquel Pujal Rius 
− Eva Font Denjean    
− Enric Dolsa Font 
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
Excusa la seva absència : l’Hble. Sra. Lucia Muñoz Muruzabal 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú de data 28 de juny i 19 

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

les Juntes de Govern del 28 de juny i del  5, 12 i 19 de juliol de 2012. 
 
 
 

CC/12-07-26  1/15



1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú de data 
28 de juny i 19 de juliol de 2012.  

 
 

El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació als esborranys de les actes que es posen en consideració. 
  
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada el 28 de juny de 
2012 i a l’acta corresponent a la sessió celebrada el 19 de juliol de 2012. 
 
 

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 28 de juny 
i del 5, 12 i 19 de juliol del 2012 : 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 28 DE JUNY DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
 

Núm. 2012/400, per un import de 20.774,12€ 
 

• ACLO 2012/17142, per un import de 16.781,62€. 
 

• ACLO 2012/17143, per un import de 600€. 
 

• ACLO 2012/17145, per un import de 6.520,50€. 
 

• LO 2012/17203, per un import de 12.208,50€. 
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- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import 
 de 350€. 

    
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar social per un import de 

1.000€. 
  
 

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

• Número d’expedient 4779/2012, de data 12 de juny del 2012. 
 
• Número d’expedient 4726/2012, de data 23 de maig del 2012. 

 
• Número d’expedient 4731/2012, de data 24 de maig del 2012. 
 
• Número d’expedient 4765/2012, de data 31 de maig del 2012. 

 
- Central de compres: convocatòria de concurs. 
 

Donar conformitat al plec de bases i a la publicació del corresponent edicte per 
convocar, conjuntament amb el Comú de la Massana, el concurs nacional per 
al subministrament de material de valvuleria de petit i gran diàmetre, canonades 
per aigua potable, de recanvis i d’estoc pel Comú de la Massana i la 
Mancomunitat de Serveis d’Ordino, mitjançant les respectives Centrals de 
compres. 

 
− Central de compres: s’adjudica el concurs nacional pel subministrament de 

pneumàtics pels departaments dels Comuns de la Massana i Ordino. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord : 
 
Autoritzar la Comissió de Festes d’Ordino a instal·lar a la Plaça Major, una  barra de 
bar per servir begudes i a tenir-la oberta la nit del 30 de juny a l’1 de juliol fins a les 
6 hores del matí (sempre i quan el ministeri de justícia i interior ho autoritzi), en 
motiu de la celebració de la festa del Roser.  
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT: 
 
Acord:  
 
Autoritzar la Xurreria Santa Anna, a instal·lar la xurreria al costat de la casa pairal, la 
creperia davant de l’oficina Crèdit Andorrà i el servei de frankfurt i patates fregides 
al carrer principal entre la Casa Comuna i la casa pairal, durant les festes del Roser 
d’Ordino.  
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord: 
 
Per a les sol·licituds d’inscripció al cens de població de persones procedents de 
l’estranger, des del Comú d’Ordino es demana d’aportar una declaració jurada 
conforme s’han donat de baixa del cens del país on residien anteriorment. Vist que 
la normativa vigent relativa al cens de població i a immigració no indica 
l’obligatorietat de presentar aquest justificant, s’acorda no demanar-lo més. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ: 
 
Acord:  
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2012, obrir un expedient disciplinari a l’agent, 
funcionari 224, per una presumpta falta lleu, recollida en l’article 49.C de la Llei 
8/2005, del 21 de febrer del  agents de circulació comunals. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:  

 
Informació:  
 
S’ha formalitzat una addenda al contracte número 151/2010 rebaixant els serveis i 
l’import mensual de 412€/mes a 250€/mes, més el cànon als editors.  
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: AC 2011/17188, 1.530€  
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
   
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3019019, de data 26 de juny de 2012.  
 
Obra Menor: 
 
− Número 3019008, de data 22 de juny de 2012. 
 
− Número 3019014, de data 25 de juny de 2012. 
 
− Número 3019024, de data 26 de juny de 2012. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  

 
− Donar conformitat a l’intercanvi de les xarxes de les porteries del camp 

multiesports de Prat de Call que estan molt malmeses per les del camp de 
Llorts que estan noves perquè és un camp que s’utilitza menys. Les trencades 
de Prat de Call s’intentaran adaptar a les porteries de Llorts i en el cas que no 
quedin bé, es substituiran per unes xarxes de nylon noves. 
 

− Donar conformitat a que l’equip femení de la Real Sociedad de Futbol realitzi la 
seva estada de pre-temporada a Ordino, del 6 al 10 d’agost d’enguany. Es 
cediran les instal·lacions gratuïtes del CEO a canvi de les contraprestacions 
publicitàries següents que s’han proposat des del CEO: 

 
o Roda de premsa a Ordino: autoritats del Comú i Govern i 

entrenadors i jugadores de l’equip. 
o Sessió de fotos amb l’equip al CEO i al camp de futbol per la premsa 

i el departament de comunicació 
o Informació de l’estada publicada al web de la Real Sociedad de 

Futbol durant tota l’estada 
o Partit amistós amb l’equip Sènior del FC. ORDINO. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ:  
 
Acord:  
 
Vist l’informe de data 23 de juny de 2012, anul·lar les denúncies números 19.055, 
19.056, 19.057 i 19.058. 

 
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent 
sanció de circulació:  

 
Constat núm. 18975.  
 
 

 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 28 de juny, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 5 DE JULIOL DE 2012  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 28 de juny de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
 

Núm.  2012/404, per un import de 26.526,67€ 
 

• ACLO 2012/17406, per un import de 572,00€. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a presentar demanda davant la Jurisdicció Civil per l’establiment 
dels límits territorials entre les parròquies d’Ordino i la Massana, concretament en 
la zona de la Gonarda i en les zones de Santa Caterina. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord:   
 
Donar conformitat a la demanda del Servei de Policia per mail de data 28 de juny i 
facilitar-los el llistat de comerços d’Ordino amb adreça, nom del titular i dades de 
contacte, per introduir les dades a una web interna que serveix de guia a les 
patrulles.  

 
Vist el que estableix l’article 7 (dades de persones físiques vinculades a la seva 
activitat empresarial, professional o comercial) de la Llei 15/2003 de protecció de 
dades personals, les dades sol·licitades es poden lliurar, atès que  queden fora de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. No obstant, se’ls recordarà que cal atendre al que 
estableix dita llei en els supòsits escaients.  
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Cens de població 
 
Número 3019059, de data 28 de juny de 2012,  

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Informació: : 
 
S'han inscrit 13 ofertes de treball dins el marc del " Programa per fomentar el 
treball temporal en benefici de la col·lectivitat" engegat pel Govern. 
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OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3019065, de data 3 de juliol de 2012. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3017973, de data 22 de febrer de 2012. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME:  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 201200017, per un import de  2.646€. 
 
Acord: 
 
Col·laborar amb els obsequis en la travessa de muntanya d’Ordino-La Massana 
amb 5 tasses de la vall d’Ordino i 5 samarretes premsades del bosc de Segudet. El 
preu de cost total de la col·laboració serà de 41,65€. 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 201200017444, per un import de 7.500€  
 
Acord:  

 
Autoritzar l’empresa CIMS MÀGICS, organitzadora de l’Andorra Ultra Trail, la 
senyalització dels itineraris temporals d’iniciativa privada amb banderetes i cintes 
que l’organització retirarà pocs dies després de finalitzar l’esdeveniment. 
 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 5 de juliol de 2012, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 12 DE JULIOL DE 2012  

 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 de juliol de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3019053, de data 28 de juny de 2012. 
 
─ Número 3019067, de data 3 de juliol de 2012. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord:  
 
Donar conformitat als resultats de l’avaluació de l’acompliment corresponent a 
l’exercici 2011 i al complement de millora resultant.  

 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
  
Vist que en data 9 de juliol va acabar el termini d’informació pública del projecte 
dels equipaments previstos a la zona de la Querola, concretament la construcció 
d’un amfiteatre, la instal·lació d’una font i el condicionament d’una zona 
enjardinada  i atès que no s’han presentat al·legacions, informar per carta al Quart 
d’Ordino. 
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S’informen i es resolen les següents sol·licituds: 
 
Número 3019129, de data 10 de juliol de 2012. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3019094, de data 5 de juliol de 2012. 
 
- Número 3019098, de data 5 de juliol de 2012. 
 
- Número 3019117, de data 9 de juliol de 2012. 
 
- Número 3019130, de data 10 de juliol de 2012. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME:  
 
Informació: 

 
La revista “Linea del Horizonte” ha realitzat gratuïtament un reportatge fotogràfic a 
la mina de Llorts. 

 
Acords: 

 
− Donar conformitat als nous preus comercials dels productes de marxandatge 

de Vallnord estiu 2012. 
 

− Donar conformitat al conveni de col·laboració pels Passaports de museus entre 
Andorra Turisme SAU, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, Escaldes-
Engordany, el departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, el 
Departament de Patrimoni Natural del Govern d’Andorra, FEDA, el Sr. Antoni 
Zorzano Riera, La Fundació Julià Reig, la Fundació Julià Bonet i l’associació 
Arca. 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a que el FC MADRIU pugui posar el logotip d’Ordino als 

equipaments esportius de roba per la temporada vinent. El Comú els cedeix les 
instal·lacions del CEO i del pavelló. 
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− Donar conformitat a l’acció conjunta sorgida de la taula d’esports dels set 

comuns que proposa que s’atorgui el 50% DE DESCOMPTE a tots els 
abonats/socis de qualsevol centre esportiu comunal d’Andorra sobres els 
següents serveis i instal·lacions: 

 
Escaldes Engordany: 
- Entrada soci un dia les piscines ( pot utilitzar totes les instal·lacions: 

piscines, gimnàs, zona relax ) 
- Entrada només piscines 

 
Ordino: 
- Entrada 1 dia CEO 
- entrada no soci esquaix 

 
   Serradells: 

- Entrada 1 dia Serradells 
- entrada només piscines 

 
Sant Julià: 
- Entrada 1 dia Centre esportiu 
- Entrada només piscines 

 
Encamp i Pas de la Casa 
- entrada 1 dia Centre esportiu 

 
Palau de gel: 
- entrada piscina i gimnàs 
- entrada esquaix 
- entrada tenis 

 
Per gaudir d’aquest descompte caldrà ser abonat/soci de qualsevol centre 
comunal del país i caldrà presentar el carnet corresponent que ho acrediti.  
Aquesta promoció es presentarà a principi de temporada a mitjans de setembre 
de 2012 a través d’una roda de premsa amb presència de tots els comuns. 

 
 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 12 de juliol de 2012, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 19 DE JULIOL DE 2012  
 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” 
 

Núm.  2012/428, per un import de 15.126,57€  
 

• OPNP  2012/18177, per un import de 6.989,69€. 
 

• ACLO 2012/18180, per un import de 154,50€. 
 

• OPNP 2012/18181, per un import de 5.547,63€. 
 

• LO 2012/18183, per un import de 1.110€.  
 

• ACLO 2012/18185, per un import de 295,49€. 
 

• ACLO 2012/18186, per un import de 32,40€. 
 

• OPNP 2012/18188, per un import de 277,20€. 
 
- Modificació pressupostària: 
 

A proposta de la junta, aprovar el Suplement de crèdit per un import de 
78.591,37€ a la Conselleria d’obres públiques  
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord: 
 
A proposta de la junta, aprovar el Reglament del procediment simplificat per a les 
sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats 
comercials i de canvi de titular i de nom comercial, que deroga el reglament vigent 
del 2010. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Baixa de comerç a instància del propietari  
 
Segons acord de Junta de Govern de data 21 de juny d’enguany i arran de la 
sol·licitud 3018931, es va publicar al BOPA núm. 31 de data 4 de juliol de 2012, 
l’edicte de cancel·lació del negoci. El termini per presentar al·legacions va acabar el 
dimecres 18 de juliol a les 15h.  

 
Vist que no han presentat al·legacions, segons el que estableix l’article 4 del Decret 
sobre la cancel·lació en el Registre de Comerç del Comu d’Ordino de comerços 
que no tenen activitat, es proposa resoldre la baixa del comerç en qüestió. 
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen  favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3019199, de data 19 de juliol de 2012. 
 
Obra menor: 
 
Número 3019197, de data 19 de juliol de 2012. 
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:  
 
A proposta de la junta, s’aprova l’adjudicació del contracte dels treballs de 
construcció del centre de salut i sala social. 
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Acord: 
 
Encarregar a l’autor del projecte del centre de salut i sala social, els honoraris del 
projecte administratiu d’eficiència energètica, de l'obra, per un import de 
2.860,00€, impostos indirectes (ISI) inclosos.  
  

TURISME I ESPORTS 

 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al pagament de 400,00€ al guanyador del Concurs de Cartells 
per la 21a Mostra Gastronòmica d’Andorra. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ:  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra, per carta de 

data 11 de juliol de 2012 i autoritzar a tancar la carretera general número 3, 
carretera secundaria número 340 i reservar l’aparcament La Tenada els dies 15 
i 16 de setembre del corrent, per poder celebrar el 41 è Ral·li d’Andorra – 
Ordino. 

 
− Donar conformitat a la demanda de l’associació de Smart Bitxo d’Andorra per a 

poder circular pel poble amb la comitiva el proper 28 de juliol de 10 a 12 hores 
 
S’informen i es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les 
següents sancions de circulació : 
 
- Constat 18973. 
 
- Constat 19063. 
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acords:  
 
− Autoritzar la Comissió de Festes del poble de Sornàs a organitzar el dia 18 

d’agost de 2012, una cursa de bicicletes tot terreny amb sortida al coll d’Ordino 
(camí vell) i arribada al poble de Segudet, seguint estrictament el GR11, amb la 
prohibició de circular camp a través.  

 
Per a la seguretat del públic, la Comissió de Festes haurà de senyalitzar els 
diferents punts d’entrada, de sortida i les cruïlles per on passarà la carrera 
indicant els horaris de la mateixa i el perill potencial que representa per als 
senderistes. Avisar al servei de circulació, preparar senyals per avisar a les 
entrades de cruilles dels camins. indicar les hores de l’esdeveniment, complir 
l’hora indicada  
 
L’organització haurà d’assumir el marcatge i el transport del material i dels 
participants, així com la retirada de la senyalització temporal. 

 
− Proposar al Ministeri de Turisme i Medi Ambient la revisió del conveni del centre 

de natura de la Cortinada tenint en compte la proposta de tancament del 
mateix des del mes de novembre fins al mes d’abril, ja des d’enguany;  amb la 
possibilitat d’afegir la menció que en el cas que hi hagi reserves de visites de 
grups o escoles es pugui obrir puntualment el centre. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                 

 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 19 de juliol de 2012, per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 26 
de juliol de 2012.  
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