
CONSELL DE COMU 
30 DE MAIG DE 2013 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària, Tradicional de Sancogesma 
Hora de l’inici: 17:07 
Hora d’acabament: 17:20 
 
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  
− Lucia Muñoz Muruzabal 
− Enric Dolsa Font  
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 d’abril de 2013.  
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 25 d’abril i del 2, 9, 16 i 23 de maig de 2013. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el que estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d’Ordino. 
 
La Sra. Cònsol menor presenta una proposta d’aprovació provisional de la 
modificació del Pla d’Ordinació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 
d’abril de 2013.  
 
El Sr. Cònsol 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. 
  
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 25 d’abril de 
2013. 
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes 
de les actes de les Juntes de Govern del 25 d’abril i del 2, 9, 16 i 
23 de maig de 2013 : 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 25 D’ABRIL DE 2013  
 
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” 2013/154, per un import total de 
27.172,99€. 

 
• ACLO 2013/9988 I OPNP 2013/9989, per un import total de 8.780,88€. 

 
• ACLO 2013/9992, 9993 i 9994, per un import total de 10.251,93€. 

 
• ACLO 2013/9997, 9998 i 9999, per un import total de 10.738,40€. 

 
• ACLO 2013/10001, 10003 i 10005, per un import total de 10.729,16€. 

 
• ACLO 2013/10007, 10008, 10009, 10010, 10011 i 10012, per un import 

total de 4.202.54€. 
 

• ACLO 2013/10013, 10014, 10015, 10016, 10017 i 10018, per un import 
total de 4.017,73€. 

 
• ACLO 2013/10264, per un import de 33.000€. 

 
• ACLO 2013/10301, per un import de 40€. 

 
• ACLO 2013/10302, per un import de 919,44€. 
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• LO 2013/10282, per un import de 156,75€. 
 

• LO 2013/10283, per un import de 450€. 
 

• LO 2013/10283, per un import de 3.135€ 
 

• LO 2013/10296, per un import de 797€. 
 

• LO 2013/10434, per un import de 8.521,60€. 
 

• Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingressos indeguts per 
l’import total de 780€. 

 
 
- Acord de resolució de concurs: 
 

Vist el concurs per al subministrament d’un vehicle pel servei del SAD convocat 
per edicte de data 21 de març del 2013. 

 
Vist que no s’ha presentat cap oferta. 

 
Declarar desert el concurs. 

 
 

- Es resolen favorablement les propostes de contractació següent: 
 

• AC 2013/10278 : 7.000,00€. 
 

• AC 2013/10277 : 1.912,50€ i AC 2013/10276 : 1.912,50€. 
 
 
- Convocatòria de concurs: 
 

Aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per al subministrament de vestimenta, 
calçat i complements per al personal de manteniment del Comú d’Ordino. 

 
La reserva de crèdit per a la despesa es farà a les comandes corresponents. 
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  

 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acord: 
 
Denegar la demanda mitjançant correu electrònic de data 15 d’abril d’enguany per 
a realitzar una exposició-venda d’art Africà a la sala nova de l’edifici Macarulla del 
15 o 20 de juliol fins al 15 o 20 d’agost. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3021331, de data 28 de març de 2013. 
 
─ Número 3021498, de data 22 d’abril de 2013. 
 
─ Número 3021499, de data 22 d’abril de 2013. 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3021471, de data 17 d’abril de 2013. 
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3021547, de data 24 d’abril de 2013. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Aprovar els polígons cadastrals que es detallen a continuació, incorporar 

definitivament al cadastre parroquial la informació gràfica i alfanumèrica referent 
als béns immobles inclosos en aquests polígons cadastrals i procedir a la 
publicació al BOPA del decret corresponent. 

 
 
 

Núm. 
Polígon Zona 

108 La Turera 
109 Martinets 
110 Martinets 

113-A L’Arrabal 
113-B L’Arrabal 
114 El Turer 

117-A Poble d’Ordino 
117-B Poble d’Ordino 
117-C Poble d’Ordino 
117-D Poble d’Ordino 
118 Prat de Call 
159 Els Aubells i Els Corralets 
160 El Remugar 
174 Terres de Casamanya 
204 Les Hortes 
510 Bosc de l’Enfreu 
513 Les Aspades 
527 Bosc Negre 
528 Solà de Segudet 

 
 
 

- Comunicar aquesta aprovació a cada titular de drets sobre béns immobles 
inclosos en els esmentats polígons cadastrals, i també les resolucions a les 
al·legacions que han estat presentades. 
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TURISME I ESPORTS 

 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ: 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al redactat del reglament del 10è Concurs de Cartells de la 

Mostra Gastronòmica d’Andorra. 
 
- Donar conformitat al redactat del nou conveni 36/13. 
 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni 54/13. 
 
- Donar conformitat a les dates de tancament del CEO per la parada tècnica:  
 

• La zona aquàtica tancarà del 24 de juny al 15 de juliol.  
• La zona esportiva romandrà oberta i només es tancarà el divendres 28 de 

juny per efectuar la neteja a fons del gimnàs.  
• Els dies 22 i 23 estaran tancats per deixar l’exclusivitat de les instal·lacions 

als participants de l’ANDORRA ULTRA TRAIL. 
 
 
- S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 

AC 2013/10665 : 2.030€ 
 
- Donar conformitat a la renovació del conveni de col·laboració entre el Comú 

d’Ordino i el Club Vallnord amb les promocions del CEO següents: 
 

o Entrada d’un dia 6,50€ per adults i gratuït per infants menors de 6 
anys. 

o En cas de fer-se socis, mateixa quota de fons perdut que els 
residents d’Ordino.  

o 10% de descompte en els articles de roba de la botiga.   
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
SERVEIS: 
 
Es resol favorablement la proposta  de contractació següent: 
 
Adjudicar el contracte pel manteniment i instal·lació d’extintors i control dels 
sistemes de detecció d’incendis i seguretat  de les dependències del Comú 
d’Ordino 
 
Adjudicar les millores i ampliacions. 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent 
sanció de circulació : 
 
Constat 19463, sanció per contravenir l’article 32.4 de la Llei del Codi de la 
Circulació. 
 
S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la 
següent sanció de circulació : 
 
Constat 19478, sanció per contravenir l’article 102.2 de la Llei del Codi de la 
Circulació. 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Sotmetre a l’aprovació en la propera sessió de Consell de Comú : 
 
Donar conformitat a l’addenda al contracte 59/07  
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 25 d’abril de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 2 DE MAIG DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament   
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/180 per un import total de 
42.774,41€. 

 
• Ordres de pagament ACLO en concepte de participació en la Comissió de 

Cadastre del mes d’abril del 2013, segons el detall següent:  
 

2013/10983 65,58
2013/10984 65,58
2013/10985 65,58
2013/10986 65,58
2013/10988 65,58

 
• OPNP 2013/11445, per un import de 90€. 

 
• LO 2013/11447, per un import de 804,65€. 

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

Número d’expedient 5314/2013, de data 26 d’abril del 2013. 
 
- Acord de resolució de sol·licitud: 
 

Número d’expedient 5226/2013, de data 27 de març del 2013. 
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- Modificacions pressupostàries: 
 

A proposta de la junta s’aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria de 
Turisme i Esports per un import de 282€. 
 

- Convocatòria de concurs: 
 

Aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic pel subministrament de contenidors 
d’escombreries, de residus i de reciclatge conjuntament amb el Comú de la 
Massana. 
 
La reserva de crèdit per a la despesa es farà a les comandes corresponents. 

 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Cens electoral 
 
─ Número 3021559, de data 24 d’abril de 2013. 
 
─ Número 3021564, de data 24 d’abril de 2013. 

 
Comerç 
 
Número 3021527, de data 23 d’abril de 2013. 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3021467, de data 17 d’abril de 2013. 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la contractació dels monitors pel casal d’estiu i per les 

colònies del mes d’agost, segons el detall següent: 
 

7 monitors pel casal d’estiu, agents de l’administració de caràcter eventual per juliol, agost i 
primera setmana de setembre 
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2 monitors, agents de l’administració de caràcter eventual per les colònies del mes d’agost. 
 

Vist que queden dues places per a cobrir al mes de juliol i dues places per 
cobrir al mes d’agost, es dóna conformitat a tornar a publicar l’edicte, en el qual 
no es precisarà l’obligatorietat d’estar en possessió del títol de monitor de 
lleure, però es valorarà que es posseeixi. 
 

- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 180.  
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 416. 
 
- Contractar els següents agents de l’administració de caràcter eventual: 

891,263, 614, 902, 892 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acord: 
 
Atès que el nom “Ordino” es troba totalment protegit per l’actual  legislació, es 
dóna conformitat a: 
  

• No renovar la marca “Ordino”. 
• Elaborar una normativa que reglamenti el procediment d’autorització per a la 

utilització del noms i/o els signes que li corresponen, en compliment del que 
disposa la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat. 

 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord:  
   
Donar conformitat a la demanda efectuada per carta amb data 18 d’abril i reparar 
les peces de panot que es troben en mal estat a la vorera d’entrada al garatge de 
l’edifici. 
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3021598, de data 29 d’abril de 2013. 
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Obra Menor: 
 
Número 3021573, de data 25 d’abril de 2013. 
 
Obra Major: 
 
Número 3020353. de data 11 de desembre de 2012. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 
 
Adjudicar els treballs tècnics per realitzar una revisió del rocòdrom exterior 
d’Ordino. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ: 
 
Acord :  
 
No renovar el contracte 56/11. 
 

BENESTAR SOCIAL 

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: 
 
Acord: 
 
En la Junta de Govern del passat 7 de març, es va acordar, vista la situació 
econòmica d'un ciutadà de la parròquia i a proposta de la treballadora social de 
Govern, realitzar excepcionalment un avançament de 350€ per fer-se un 
tractament mèdic a Barcelona.  
 
Vist que aquest mateix ciutadà requereix un segon desplaçament per seguir amb el 
tractament. 
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S'acorda realitzar un segon avançament de 350 € en les mateixes condicions, és a 
dir, un cop la CASS li hagi reemborsat aquests imports, els retornarà al Comú. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 2 de maig de 2013, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 9 DE MAIG DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Informacions: 
 
- Comptes anuals 2012 – Mancomunitat de serveis d’Ordino: 
 

S’ha lliurat l’informe d’auditoria i la memòria de comptes anuals de la 
Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino, corresponent a 
l’exercici 2012. 

 
- Informe FIN20130002 – Aplicació subvenció 2013 FAM:  
 

S’ha lliurat l’informe emès per Intervenció, en relació a la liquidació dels 
comptes de la competició Font Blanca World Cup 2013 organitzada per la 
Federació Andorrana de Muntanyisme i l’aplicació de la subvenció atorgada.  

 
- Informe FIN20130003 – Auditoria i comptes 2012 ECOA: 
 

S’ha lliurat l’informe emès per Intervenció, en relació a l’informe d’auditoria i la 
liquidació dels comptes de l’exercici 2012 de l’Esquí club Ordino-Arcalís.  
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- Informe FIN20130004 – Auditoria i comptes 2012 AFO: 
 

S’ha lliurat l’informe emès per Intervenció, en relació a l’informe d’auditoria i la 
liquidació dels comptes de l’exercici 2012 de l’Associació dels festivals 
d’Ordino.  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament: 
 

Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/186 per un import total de 
296.736,44€. 

 
- Foc i lloc 2013: 
 

• Vist que s’ha produït un error informàtic en la facturació de l’Impost 
tradicional del foc i lloc del 2013,ordenar el pagament en concepte de 
devolució d’ingrés segons el següent detall: 

 
Rebut A retornar 

276087/0 24 

76180/0 24 

276060/0 24 

276808/0 24 

277332/0 24 

276463/0 24 

276276/0 24 

276495/0 24 

276387/0 24 

276127/0 24 

276655/0 24 

275951/0 24 
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276970/0 24 

276699/0 24 

276056/0 24 

276781/0 24 

275952/0 24 

276687/0 24 

276635/0 24 

277504/0 24 

276746/0 24 

276177/0 24 

276388/0 24 

276749/0 24 

276237/0 24 

275972/0 24 

276224/0 24 

276532/0 24 

276239/0 24 

277405/0 24 

276172/0 24 

277111/0 24 

276421/0 24 

276845/0 24 
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276219/0 24 

 840 
 

• Vist que des del Departament d’Administració s’ha detectat que per error 
administratiu s’ha facturat i cobrat per duplicat l’impost tradicional del foc i 
lloc del 2013 a dues persones que van gestionar la baixa del cens en data 7 
de gener del 2013, es proposa ordenar el pagament en concepte de 
devolució d’ingrés dels rebuts 277121 i 277089 per un import de 24€ 
cadascun. 

 
• Número d’expedient 5299/2013, de data 23 d’abril del 2013. 

 
- Modificacions pressupostàries: 
 

• Ampliació de crèdit per un import total 39.653,64€, a les conselleries de 
Manteniment, Serveis i Circulació i d’Agricultura i Medi Ambient. 

 
• Ampliació de crèdit per un import total 1.117,42€, a la Conselleria de 

Benestar Social. 
 
- Sotmetre a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú la 

proposta següent: 
 

Vist que des de la direcció del Centre Esportiu s’informa que s’ha substituït i 
portat a la deixalleria el Photòmetre dosificador de brom que forma part de 
l’equipament de la piscina, donar-lo de baixa del registre auxiliar d’immobilitzat i 
realitzar la corresponent imputació al balanç comunal  

 
- Proposta de despesa: 
 

AC 2013/12275 : 2.184,31€. 
 

GABINET DE CÒNSOLS  

 
Acord:  
 
Donar conformitat al conveni 45/13. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
Número 3021560, de data 24 d’abril de 2013. 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3021596, de data 24 d’abril de 2013. 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords: 
 
- Autoritzar els funcionaris 492, 237, 039, 887, 059 i 454 a assistir a la formació 

sobre les aplicacions SITAND. 
 
- Contractar els següents agents de l’administració de caràcter eventual: 733, 

559, 875 
 

- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 893. 
 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/008. 
 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/009. 
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a sol·licitar a la secció administrativa de la Batllia l’execució del 
contingut de l’acte administratiu de la resolució d’aquest Comú, de data 5 
d’octubre de 2012, 007/2001. 
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S’informen i es resolen  favorablement les següents sol·licituds: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3021639, de data 6 de maig de 2013. 
 
- Número 3021670, de data 8 de maig de 2013. 
 
Obra Major: 
 
Número 3020354, de data 11 de desembre de 2012. 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 12697/2013 : 17.036,49€ 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Aprovar els polígons cadastrals que es detallen a continuació, i incorporar 

definitivament al cadastre parroquial la informació gràfica i alfanumèrica referent 
als béns immobles inclosos en aquests polígons cadastrals;  i procedir a la seva 
publicació al BOPA. 

 
Núm. 

Polígon Zona 

115 Cap de les Terres 

150 La Peça, l'Argiler, La Muntada, Obaguet 

151 Coma de Soquer 

152 Bosc de l'Esquella i Cap de la Muntada 

153 Planell de la Creueta i Carrera Plana 

154 Redort 

155 Costa dels Edrers, Els Tolls i Pasturers 

157 Les Planes 

158 Grau Blanc i Creu de Noral 

205 Segudet 

206 Segudet 

 
- Comunicar aquesta aprovació a cada titular de drets sobre béns immobles 

inclosos en els esmentats polígons cadastrals, i també les resolucions a les 
al·legacions que han estat presentades. 
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TURISME I ESPORTS 

 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de la Comissió Nacional Andorrana per a la 
Unesco (CNAU), efectuada per mail amb data 2 de maig de 2013, i cedir 
temporalment 7 obres d’art de les col·leccions dels anys 2008 i 2012 de l’ART 
CAMP, per una exposició que tindrà lloc al Centre Cultural de la Llacuna d’Andorra 
la Vella a finals d’aquest mes de maig.  

 
S’informen i es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 

 
- Donar conformitat a la programació de les Nits Obertes 2013.  
 
- Donar conformitat al pressupost presentat per allotjar els grups d’artistes que 

participaran en les Nits Obertes 2013. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
   
- Mitjançant l’autorització de despesa número 2013/12381, aprovar el plec de 

bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs 
públic per la redacció i la direcció facultativa del projecte de remodelació 
arquitectònica de l’espai de la piscina (façanes sud i oest i forjat de separació) i 
dels vestuaris del centre esportiu d’Ordino i projecte energètic de millora de la 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària i de la ventilació del centre i 
altres millores energètiques i publicar l’edicte corresponent.  

 
- Mitjançant l’autorització de despesa número 2013/12417, aprovar el plec de 

bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs 
públic, amb caràcter d’urgència, per la contractació d’una empresa per realitzar 
la neteja general d’algunes instal·lacions i 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: PC/CSSU/13-M. 

 
− Donar conformitat a la celebració de la Trobada Ordino – Canillo que tindrà lloc 

el proper 15 de juny al Coll d’Ordino.  
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- Donar conformitat al preu de la inscripció de 3€ (excepte menors de 8 anys) i a 
regalar 1 tapacoll d’Ordino, 1 entrada al CEO d’un dia i 1 entrada a la mina de 
Llorts per a cada participant. 
 

- Donar conformitat a la renovació del contracte 58/13. 
 
S’informa i es resol favorablement la  proposta de despesa següent:   
 
AC 2013/12434: 850€ 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ: 
 
Donar conformitat a la “proposta per a l’ús de l’uniforme de gala dels agents de 
circulació comunals”, redactada pels responsables dels Serveis de Circulació dels 
7 Comuns, amb data 18 de setembre de 2012. 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acord: 
 
Mitjançant l’autorització de despesa número 201300012380, aprovar el plec de 
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs públic 
nacional per a l’elaboració de l’avantprojecte de millora energètica de la producció 
de calor i aigua calenta sanitària, de la ventilació i la renovació de l’aigua de les 
piscines i de l’aire del Centre Esportiu d’Ordino (Codi; PB/CTTO/13-K). 
 

BENESTAR SOCIAL  

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: 
 
S’informa i es resol desfavorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3021390, de data 9 d’abril de 2013. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 9 de maig de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 16 DE MAIG DE 2013  

 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 de maig de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Informació: 
 
Informe FIN20130005 – Comptes 2012 Associació de Comuns d’Andorra 
 
S’ha lliurat l’informe, emès per Intervenció, en relació a la liquidació dels comptes 
de l’Associació de Comuns per a l’exercici 2012.  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament   
 

• Relació d’ordres de pagament : “O” 2013/215, per un import total de 
3.111,23€. 

 
• LO 2013/12990, per un import de 100€. 

 
- S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 

AC 2013/13048, 225,00€. 
 
- Acord de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària: 
 

• Número d’expedient 5319/2013, de data 3 de maig del 2013. 
 

• Número d’expedient 5269/2013, de data 15 d’abril del 2013. 
 
- Acord d’adjudicació del concurs pel subministrament de material 

d’oficina i treballs manuals pels Comuns de la Massana i Ordino : 
 
Adjudicar el concurs pel contracte de material d’oficina i treballs manuals. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord: 
 
Número 3021674, de data 8 de maig de 2013. 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual 897, 684, 757, 

674, 758, 669 i 687. 
 
- Atorgar un CRA de 200€ a l’agent de l’administració de caràcter indefinit 631 i a 

l’agent de l’administració de caràcter eventual 840 durant els mesos d’estiu (de 
maig a octubre). 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2013/14231 : 350€. 
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord:   
 
Sol·licitud número 3020353, de data 11 de desembre de 2012. 
 
Sol·licitud número 3020354, de data 11 de desembre de 2012. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3021720, de data 14 de maig de 2013. 
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TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
Número 2013/13031 : adjudicar el subministrament i instal·lació de sorra de vidre 
eco filtrant per la piscina del Centre esportiu. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern 16 de maig de 2013, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 23 DE MAIG DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/235 per un import total de 
62.333,92€. 

 
• LO 2013/14128, per un import de 1.110€. 

 
• ACLO 2013/14132 i OPNP 2013/14133, per un import total de 10.810,54€. 

 
• ACLO 2013/14134, 14135 i 14136, per un import total de 7.012,80€. 
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- A proposta de la junta s’aprova : 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 29 de novembre del 2012 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 27) Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i de la 
Conselleria de Benestar Social, apartat 2) Imports, subapartat 5) Escola de música i l’apartat 3) 
bonificacions, subapartat b),  que queden amb el redactat següent: 

Article 27 

Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i de la Conselleria de 
Benestar Social 
... 
- Imports 

 
5. ESCOLA DE MÚSICA    
 
La descripció del servei, horaris, condicions, etc., s’estipulen al Reglament de funcionament de 
l’escola de música. 

 
Descripció Preu 

Matrícula 
Estudis lliure ( joves entre 13 i 18 anys i adults ) 
Estudis complets i tallers ( infants de 4 a 16 anys ) 

 
90 € / curs 
60 € / curs 

Quotes mensuals 
Estudis lliure ( joves entre 13 i 18 anys i adults ) 
Estudis complets i tallers ( infants de 4 a 16 anys ) 
Tallers ( infants de 4 a 7 anys ) 
 

 
65 € / mensuals 
55 € / mensuals 
28 € / mensuals 

 
Els alumnes de grau elemental hauran de comprar el llibre corresponent segons el nivell. 
... 
 
3. Bonificacions 
 
b) Sobre els preus de l’Escola de música, els posseïdors de la Carta Magna gaudiran d’un 
descompte del 50% en el cost de la matrícula i els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’un 
descompte del 20% en el preu de la matricula. 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de setembre del 2013. 

 
- Notificació col·lectiva de deutes:  
 

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 
19 de desembre de 1996, 
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Atès el que disposa el capítol I del títol VII de l’Ordinació tributària del Comú 
d’Ordino, 

 
Vist que ha transcorregut el termini de pagament en període voluntari, vist el 
certificat de descobert col·lectiu lliurat per l’Intervenció d’aquest Comú;  

 
Publicar al BOPA de l’edicte de notificació col·lectiva de deutes. 

 
- Modificacions pressupostàries: 
 

Transferència de crèdit a les Conselleries de Turisme i Esports i Educació, 
Cultura i Joventut, per un import de 13.650€. 

 
- A proposta de la junta s’aprova: 
 

• Crèdit extraordinari  a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, 
per un import de 13.000€. 

 
• Suplement de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, 

per un import de 10.000€. 
 
- Devolució d’ingrés: 
 

Atès que, per error administratiu, s’ha duplicat el cobrament de la taxa per 
l’emissió de certificat de cadastre segons expedient núm. 3021607, i segons el 
rebut 290226, s’ha cobrat l’import de 84,60€ quan havia de ser un sol acte de 
42,30€. 

 
S’ordena el pagament d’ofici de la devolució d’ingrés per l’import de 42,30€. 

 
- Central de compres: 
 

Mitjançant l’autorització de despesa núm. 2013/14239, es proposa aprovar el 
plec de bases i la convocatòria del concurs corresponent per la contractació del 
subministrament d’un vehicle per escombrar la via pública. Codi PB/CSO/13-Q.  

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

Número d’expedient 5351/2013, de data 16 de maig del 2013. 
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  

 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acords: 
 
- Facturar a l’INEFC de Barcelona l’estada que faran al xalet les Salines en motiu 

de la travessa que organitzen amb 44 dels seus alumnes, la nit del 18 de juny 
de 2013. Aquest import correspon a les despeses de neteja que vindran a 
posteriori. 

 
- Cedir gratuïtament a l’Ordino Studios la pantalla gran de projecció per un acte 

que tindrà lloc el proper 27 de maig. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acords: 
 
Procediments interns de tràmits 
 
─ Arran de l’entrada en vigor de l’Ordinació reguladora de la higiene pública i 

protecció ambiental s’ha modificat la sol·licitud d’elements urbans – T3-326- , 
afegint els cendrers. Es dona conformitat al procediment intern corresponent. 

 
─ Es dona conformitat al procediment intern corresponent a l’ús privatiu temporal 

de les carpes propietat del Comú. 
 
Rescissió del contracte de concessió de l’explotació del bar del Prat de Call : 

 
Donar conformitat a la rescissió anticipada del contracte de concessió de 
l’explotació del bar de Prat de Call, signat el 15 d’abril de 2010.  
 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3021705, de data 13 de maig de 2013. 
 
─ Número 3021717, de data 14 de maig de 2013. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord:  
 
Contractar dues educadores per l’Escola Bressol, en qualitat d’agent de 
l’administració de caràcter eventual per un període de sis mesos: 

 

OBRES I URBANISME 

 
OBRES I URBANISME:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni 42/13. 
 
- Donar conformitat al conveni 47/13. 
 
- Donar conformitat al conveni 48/13. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3021681, de data 8 de maig de 2013. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acord:  
 
Es dona resposta al recurs d’alçada núm. 8.107.492, de data 22 d’abril de 2013. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la 
següent sanció de circulació : 
 
Constat 19527, sanció per contravenir l’art 102.2, de la Llei del Codi de la 
Circulació. 
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S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern 23 de maig de 2013, per unanimitat. 
 
 
 
Assumptes no previstos en l’ordre del dia : 
 
Es dóna conformitat al decret del 30 de maig de 2013 pel qual s’aprova 
provisionalment la modificació del Pla d’Ordinació i Urbanisme de la Parròquia 
d’Ordino. 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 30 
de maig de 2013.  
 
 
 
 
P.O. del Comú:                                          Vist i plau: 
La secretària general                                  El cònsol major 
Zita Barrio Lopez       Bonaventura Espot Benazet 
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