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CONSELL DE COMU 
31 de maig de 2012 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: tradicional de Sancogesma  
Hora de l’inici: 17:03 
Hora d’acabament: 17:14 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet 
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach 
− Gemma Riba Casal 
− Ludovic Albós Cavalière 
− Bartumeu Gabriel Baella  
− Miquel Pujal Rius 
− Eva Font Denjean  
− Lucia Muñoz Muruzabal 
− Enric Dolsa Font 
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
Excusa la seva absència : l’Hble. Sr. Patric Simon Riba  
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 d’abril de 2012.    
 
2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 26 d’abril i del 3, 10, 17 i 24 de maig de 2012. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 
d’abril 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. 
  
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada el 26 d’abril de 
2012. 
 
 

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 26 d’abril 
i del 3, 10, 17 i 24 de maig del 2012 : 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 26 D’ABRIL 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. 2012/217 : 30.200,61€ 
 

• ACLO 2012/10513, 10514,10518, 10519, 10520 i 10521, per un import 
total de 4.390,77€. 
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- Subhasta benèfica 
 

Vist que el dia 19 d’abril de 2012 va tenir lloc la 13a subhasta benèfica 
organitzada per la Conselleria de Turisme i Esports, segons edicte publicat al 
BOPA 24 del 29 de febrer de 2012. 

 
Vist que es van sotmetre a subhasta un total de 38 lots d’obres artístiques de 
darrers concursos de pintura i productes vinícoles oferts per diferents comerços 
del país. 
 
Atès que s’han adjudicat un total de 23 quadres i 7 lots de productes vinícoles, 
s’informa de la recaptació total de 5.742€. 
 

- Acords de resolucions de sol·licituds en relació a l’OrdinacióTributària: 
 

• Número d’expedient 4641/2012, de data 13 d’abril del 2012.  
 

• Número d’expedient 3018375, de data 17 d’abril del 2012. 
 

• Número d’expedient 4642/2012, de data 13 d’abril del 2012. 
 

• Número d’expedient 4640/2012, de data 12 d’abril del 2012. 
 
- Acords de resolució de sol·licitud: 
 

• Número d’expedient 4616/2012, de data 22 de març del 2012. 
 

• Número d’expedient 4629/2012, de data 3 d’abril del 2012.  
 

- A proposta de la junta, s’aprova la modificació pressupostària següent:  
 

Generació de crèdit per un import de 1.792,13€ a la Conselleria de Turisme i 
Esports. 

 
– Donar conformitat a la publicació al BOPA de l’edicte de notificació col·lectiva 

de deutes.  
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords :  
 
– Vist l’acord de la junta de govern del Comú d’Ordino del 17 de setembre de 

2007 que textualment diu: 
 
 “Atenent la demanda del funcionari 610 s’acorda que pugui treballar com a 

taxista fora d’hores de feina, sempre que els serveis com a taxista concloguin 7 
hores abans de la reincorporació a les seves tasques al Comú.” 

 
 Atés l'article 9.3 de la llei dels agents de circulació que textualment diu : “Pel que 

fa a la dedicació professional, els agents de circulació comunals han de portar a 
terme llurs funcions amb dedicació total.” 

 
 S’anul·la l’acord pres en data 17 de setembre de 2007. 
 
– Donar conformitat al conveni de patrocini entre el Comú d’Ordino, Vallnord  SA i 

l’empresa “Cims Màgics”. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  

 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3018328, de data 12 d’abril de 2012. 

 
S’acorda publicar al BOPA l’expedient de cancel·lació de negoci següent. 
 
Edicte del 26-4-2012 pel qual es fa públic que s’ha instat la cancel·lació del negoci denominat 
Restaurant Refugi de l’Amistat. 
 
De conformitat amb l’article 3 del Decret sobre la cancel·lació en el Registre de Comerç del 
Comú d’Ordino de comerços que no tenen activitat, de data 25 d’octubre de 2005, publicat al 
BOPA núm. 93 any 17, es fa públic que s’ha instat la cancel·lació del negoci denominat 
“RESTAURANT REFUGI DE L’AMISTAT”, situat als baixos de l’edifici Robí a Ordino, a fi que 
la/les persona/es interessada/es al·legui/n allò que estimi/n procedent, dins un termini de 10 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte. 
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Terrasses de bar 
 
Número 3018296, de data 10 d’abril de 2012. 

 
Cens de població 
 
Número 3018383, de data 24 d’abril de 2012. 
 

OBRES I URBANISME 
 

OBRES I URBANISME:  
   
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3015920, de data 1 de juny de 2011.  
 
Obra Menor: 
 
Número 3018399, de data 25 d’abril de 2012.  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2012/10734 per un import de 936€. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME:  
 
 Acord: 
 
Donar conformitat a la plantilla del conveni de col·laboració entre el Comú d’Ordino 
i els establiments turístics de la Parròquia que estiguin interessats en col·laborar 
amb la venda als seus clients, d’activitats turístiques organitzades pel  
Departament de Turisme del Comú, i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a 
signar-los. 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al tancament de la zona del parc infantil i “vending” el proper 

dimarts 1 de maig, festa del treball.  
 
- Donar conformitat a oferir 4 entrades d’un dia del CEO i 4 entrades de la Mina 

de Llorts com a obsequis per la travessa de les 3 parròquies que tindrà lloc el 
proper 17 de juny. 

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
SERVEIS:  
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:  
 
D’acord amb l’informe tècnic elaborat pel Cap de Departament de Serveis, 
adjudicar el contracte per la realització dels treballs de desinfecció, desinsectació i 
desratització d’algunes instal·lacions del Comú d’Ordino. 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acord: 
 
Autoritzar a instal·lar un màxim de 4 arnes a l’Abarsetar d’Arcalís al moment de la 
florida dels abarsets; amb la obligació de protegir la zona. 
 
Els responsables del Departament d’Agricultura i Medi Ambient del Comú i de 
SECNOA indicaran a la persona autoritzada el lloc exacte on ha de col·locar les 
arnes. 
 
 

 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 26 d’abril, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 3 DE MAIG DE 2012  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament :    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
 

Núm.  2012/225 : 25.250,62€ 
 

• ACLO 2012/10752 i OPNP 2012/10753, per un import total de 202,50€. 
 

• ACLO 2012/10739, per un import de 86€. 
 

• ACLO 2012/10740, per un import de 25€. 
 
- Acord de resolució de sol·licitud: 
 

Número d’expedient 4636/2012, de data 11 d’abril del 2012. 
 
- Modificació pressupostària 
 
− A proposta de la junta s’aprova la generació de crèdit de 5.742€. 

 
- A proposta de la junta es dona conformitat a l’aval del Comú d’Ordino, en 

qualitat d’accionista únic de la societat pública SECNOA, SAU, i propietària a la 
vegada del 33,34% de l’accionariat de la societat VALLNORD, SA. per la 
renovació de la pòlissa de crèdit d’un any que VALLNORD, SA. te contractada 
amb l’entitat CRÈDIT ANDORRÀ d’un import d’1.800.000€ amb venciment el 
31 de maig de 2012 i pel percentatge del 33,34% corresponent de la mateixa.  
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GABINET DE CÒNSOLS 
 

Acord :  
 
L’1 de març de 2012 la Junta de Govern va prendre l’acord de donar conformitat a 
un nou conveni amb La Poste Grand Public, representada pel director de 
l’enseigne. 
 
En data 2 de maig, el director adjunt de l’enseigne La Poste Toulouse Ariège 
Pyrenées ens comunica que serà el director de la Poste a Andorra qui signarà tots 
els documents referents al conveni amb el Comú d’Ordino. 
 
Donar conformitat a modificar el redactat del conveni i substituir el nom del director 
de l’enseigne La Poste Grand Public pel del director de la Poste a Andorra. 

 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Utilització de nom 
 
- Número 3018450, de data 2 de maig de 2012. 

  
- Número 3018454, de data 2 de maig de 2012. 
 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord:  
 
Vist l’informe presentat pel cap de departament de serveis, contractar els següents 
agents de l’administració de caràcter eventual:  
 
– Per a substituir funcionaris del pàrking durant els períodes de vacances : 

l’agent de l’administració de caràcter eventual 848 
– Per a cobrir les places d’eventual d’estiu convocades per edicte del 4 d’abril 

de 2012 (BOPA16), els agents de l’administració de caràcter eventual : 868, 
880, 891, 893, 890.  
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OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3018428, de data 30 d’abril de 2012. 
 
- Número 3018429, de data 30 d’abril de 2012.  
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la venda d’entrades pel concert del Cor dels Petits Cantors 
Lliures d’Andorra, el Cor de Cambra i Cor de Nenes Valls d’Andorra que tindrà lloc 
el proper 5 de maig. El preu de venda al públic és de 15€ (no comissionable). 
 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la signatura del conveni d’esponsorització de la 21ena Mostra 
Gastronòmica d’Andorra amb Industres Montanya SL, i facultar qualsevol 
d’ambdós cònsols a signar-lo. 
 
 ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  

 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la col·laboració amb l’AGRUPACIÓ CICLISTA 

ANDORRANA per a l’organització de la Volta als Ports d’Andorra, que enguany 
té l’arribada a la Coma del forat, mitjançant el pagament dels 40 trofeus de la 
prova.   
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- Mitjançant el compromís de despesa número 2012/10847 i d’acord amb 
l’informe tècnic elaborat per la mesa de contractació, adjudicar els treballs de 
manteniment del sistema de climatització del CEO. 

 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acord: 
 
A proposta de la junta s’aprova el Pla rector del Parc Natural de la vall de Sorteny 
pel període 2012-2015, que fou aprovat per l’òrgan rector del parc el passat 25 
d’abril de 2012. 
 

BENESTAR SOCIAL  

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL:  
 
Donar conformitat al redactat de la plantilla del conveni de cessió d’ús de les 
parcel·les destinades a Horts Socials situats a Casa Rossell i Hort de les Hortes i 
facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signar-los. 
  
 
 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 3 de maig de 2012, per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 10 DE MAIG DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 3 de maig de 2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
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FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Informació Subhasta : 
 
En data 7 de maig del 2012 s’ha procedit a la venda mitjançant subhasta pública 
dels béns declarats alienables segons acord del Consell de Comú del 29 de març 
del 2012, amb el resultat d’una recaptació de 1.800€ amb un sol postulant. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament :    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
 

Núm.  2012/252 :  22.915,82€ 
 

• ACLO 2012/11686, per un import de 20€. 
 

• ACLO 2012/11795, per un import de 5.495,04€. 
 

• ACLO 2012/11799, per un import de 180€. 
 

• ACLO 2012/11800, per un import de 60€. 
 

• ACLO 2012/11801, per un import de 140€. 
 

• ACLO 2012/11808, per un import de 40€. 
 

• ACLO 2012/11810, per un import de 380€. 
 

• ACLO 2012/11811, per un import de 40€. 
 

• ACLO 2012/11809, per un import de 40€. 
 

• ACLO 2012/11813, per un import de 40€. 
 

• ACLO 2012/11812, per un import de 40€. 
 

• ACLO 2012/11814, per un import de 20€. 
 

• ACLO 2012/11809, per un import de 180€. 
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• ACLO 2012/11816, per un import de 180€. 
 
• ACLO 2012/11805, per un import de 480€. 

 
• ACLO 2012/11818, per un import de 280€. 

 
• ACLO 2012/11819, per un import de 900€. 

 
• ACLO 2012/11820, per un import de 480€. 

 
• ACLO 2012/11817, per un import de 300€. 

 
• ACLO 2012/11821, per un import de 120€. 

 
• ACLO 2012/11807, per un import de 100€. 

 
• ACLO 2012/11822, per un import de 40€. 

 
• ACLO 2012/11802, per un import de 100€. 

 
• ACLO 2012/11806, per un import de 80€. 

 
• ACLO 2012/11806, per un import de 140€. 

 
• ACLO 2012/11804, per un import de 1.500€. 
 
• ACLO 2012/11863, per un import de 18.000€. 

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

cadastre del mes d’abril del 2012, següents: 
 

2012/11686 163,95
2012/11697 196,74
2012/11699 196,74
2012/11701 196,74
2012/11703 196,74
2012/11704 196,74

 
- Modificacions pressupostàries 
 

• A proposta de la junta, s’aprova una transferència de crèdit per un import de 
650€ a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient. 
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• Transferència de crèdit, per un import de 2.500€ a la Conselleria de Turisme 

i Esports. 
 
- Acords de resolució de sol·licituds en relació a l’Ordinació Tributària:  
 

• Número d’expedient 4656/2012, de data 26 d’abril del 2012.  
 

• De data 4 de maig del 2012 els números d’expedients : 
 

- 4676/2012. 
- 4675/2012. 
- 4679/2012. 
- 4678/2012. 
- 4677/2012. 
- 4674/2012. 

 
• Número d’expedient 4680/2012, de data 4 de maig del 2012. 

 
• Número d’expedient 4664/2012, de data 2 de maig del 2012. 

 
• Número d’expedient 4631/2012, modificació del redactat de data 10 de 

febrer de 2012. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords :  
 
- Designar la cap de departament d’administració general, tècnic representant de 

la nostra corporació per col·laborar amb el Ministeri de Justícia i Interior, en la 
dispensació, des del servei de tràmits, de la documentació relativa a ocupació 
laboral.  

 
- Per donar resposta a la carta rebuda des del Ministeri d’Economia i Territori, 

designar la cap de departament d’administració general, tècnic representant de 
la nostra corporació a la taula de treball que tractarà el tema del reglament 
sobre el 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. 

   
- Designar l’interventor i el tècnic jurídic, tècnics representants de la nostra 

corporació per al tractament de l’autotutela executiva prop del Ministeri de 
Justícia i Interior. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Terrassa de bar 
 
Número 3018460, de data 3 de maig de 2012.  
 
Comerç 
 
─ Número 3018457, de data 3 de maig de 2012. 
 
─ Número 3018477, de data 4 de maig de 2012. 
 
─ Número 3018479, de data 4 de maig de 2012.  
 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Informació : 
 
La funcionària 354 ha presentat la seva dimissió per motius personals. Aquesta 
prendrà efecte el proper 31 de juliol. 
 
Acords:  
 
- Donar 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 31 de maig i el 27 de juny de 2012, i facultar 
el cònsol major a signar-lo.  

 
- Donar 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 31 de maig i el 27 de juny de 2012, i facultar 
el cònsol major a signar-lo.  

 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Centre de Formació 

Professional d’Aixovall per a què l’alumne presentat pugui realitzar una estada 
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formativa al centre esportiu entre el 21 de maig i el 15 de juny de 2012, i facultar 
el cònsol major a signar-lo.  

 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Lycée Comte de Foix, per a 

què l’alumne presentat pugui realitzar una estada formativa a l’escola bressol 
entre el 14 de maig i el 8 de juny de 2012, i facultar al cònsol major a signar-lo. 

 
- Atorgar un CRA de 200€ a l’agent de l’administració de caràcter indefinit 631 

per la realització de tasques de pintura durant els mesos d’estiu (de maig a 
octubre). La demanda ha estat efectuada pel Cap de departament mitjançant 
informe. 

 
- Donar conformitat a contractar 9 eventuals d’estiu pel Departament 

d’Agricultura i Medi Ambient. 
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
 
Mitjançant l’autorització de despesa número 12158/2012, aprovar el plec de bases 
i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs públic per la 
realització dels treballs per la construcció del centre de salut i sala social i publicar 
l’edicte corresponent. (Codi: CPACP/COO/12-G, PPTP/COO/12-G, QP/COO/12-
G, P/COO/12-G, PL/COO/12-G, M/COO/12-G i PSS/COO/12-G). 
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3018536, de data 8 de maig de 2012. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3018455, de data 2 de maig de 2012.  
 
Obra Major: 
 
Número 3017917, de data 13 de febrer de 2012.  
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acord:  
 
A proposta de la junta s’aproven les propostes següents:  
 

• La permuta sol·licitada mitjançant sol·licitud núm. 3016648 de data 30 
d’agost de 2011.  

 
• L’alienabilitat d’unes franges de terreny comunal i s’atorga l’escriptura 

pública de permuta d’aquests terrenys amb la parcel·la de terreny de 
propietat privada. 

 
• Es faculta els Cònsol Major i Menor perquè, indistintament cada un d’ells, 

actuant en nom i representació del Comú d’Ordino, atorguin l’escriptura 
pública de permuta. 

 
• Dona conformitat a la publicació al BOPA de l’edicte corresponent de 

permuta. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a allargar el període de tancament de la piscina del CEO 

durant la parada tècnica fins al 15 de juliol per assegurar el termini necessari 
pels treballs d’impermeabilització i tractament antilliscant de la platja. La 
reducció d’aquest termini podria suposar un increment de preu important. 

 
La zona de relax s’obrirà els dies 6, 7 i 8 de juliol per l’ULTRA TRAIL tal com 
estava previst.  

 
- Després de valorar les diferents propostes exposades a l’informe sobre els 

treballs a efectuar a la platja de la piscina i mitjançant autorització de despesa 
número 2012/12129, es proposa aprovar el plec de bases i el corresponent 
expedient de contractació per convocar el concurs nacional amb caràcter 
d’urgència per la realització dels treballs d’impermeabilització i tractament 
antilliscant de la platja de la piscina del Centre esportiu d’Ordino durant la 
parada tècnica i publicar l’edicte corresponent (codi: PB/COU/12-I).  
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- Donar conformitat a no efectuar el pagament a l’esportista d’elit DV, del 15% 
pendent de la subvenció esportiva 2011, d’un import de 187,50€, atès que no 
ha presentat la documentació requerida al reglament de subvencions 
esportives.  

 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
2012/12130 per un import de 904,80€ 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

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

 
Constat núm. 18952. 
 
Acord:  
 
A proposta de la junta, s’acorda fer pública la relació dels vehicles abandonats a la 
via pública a la parròquia d’Ordino, perquè en el termini improrrogable de 30 dies, 
a comptar de la publicació al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra, els seus 
propietaris passin a retirar-los. 
 
Transcorregut aquest termini sense que els vehicles hagin estat retirats, el Comú 
d’Ordino els considerarà abandonats i procedirà al seu desballestament. 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acord: 
 
A proposta de la junta s’aprova l’Ordinació reguladora de determinades activitats al 
Parc natural de la vall de Sorteny. 
 

 
 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 10 de maig de 2012, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 17 DE MAIG DE 2012  
 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 10 de maig de  2012.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament :    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O”  
 

Núm.  2012/280 : 15.731,22€ 
  

• ACLO  2012/12769, per un import de 300.000€. 
 
- Acord de resolució de sol·licituds en referència a l’ordinació tributària: 
 

• Número d’expedient 4694/2012, de data 11 de maig del 2012. 
 
- Es resol favorablement la proposta de contractació següent:  
 

D’acord amb l’informe emès per la mesa de contractació, adjudicar el contracte 
de serveis pel repartiment de correu a domicili del Comú d’Ordino. 

 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Informacions:  
 
─ A demanda del departament d’Agricultura i Medi ambient, es modifica la 

sol·licitud d’autorització de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada – T3-329. 
S’afegeix a la documentació que cal aportar, un apartat 4: en cas que l’itinerari 
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transcorri per diferents parròquies, cal presentar còpia del registre d’entrada de 
la sol·licitud a la resta de comuns.  

 
─ Amb la voluntat de facilitar la recerca de feina als ciutadans de la parròquia i als 

joves, el passat 9 de maig va tenir lloc una reunió amb els responsables del 
servei d’Ocupació de Govern. Des de tràmits del Comú es lliuraran als 
ciutadans i a les empreses les sol·licituds que cal presentar per inscriure’s al 
servei d’ocupació, mitjançant els dos tipus de formularis de sol·licitud: 

 
o La sol·licitud d’inscripció d’oferta de treball es recepcionarà al Comú i 

s’enviarà al servei d’ocupació.  
o La sol·licitud de lloc de treball es lliurarà juntament amb la 

documentació necessària, que hauran de presentar en el moment de 
l’entrevista amb el servei d’Ocupació. 

 
Aquestes sol·licituds també es podran descarregar de la web de tràmits 
(www.tramitsordino.ad) 
 
Acord:  
 
Cens de població  
 
─ Un cop finalitzat el procés de revisió administrativa i les inspeccions 

domiciliàries per cercar les persones que ens consta o tenim indicis que no 
resideixen a l’adreça que tenim registrada, publicar un edicte amb el redactat 
que es detalla a continuació: 
 
Edicte del 17 de maig de 2012 pel qual es fa pública la llista de persones no localitzades a fi de 
poder regularitzar la seva situació al cens de població de la parròquia d’Ordino i en el seu cas 
cursar la baixa d’ofici. 
 
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 9 apartat 5, de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del 
Cens, el Comú pot ordenar d'ofici la baixa al seu cens parroquial quan, per les dades que li són 
comunicades oficialment o per la informació de què disposa, comprova que la persona 
empadronada ha deixat la seva residència a la parròquia. 
 
Atès que s’ha constatat la impossibilitat de localitzar diverses persones inscrites al Cens de 
Població de la parròquia d’Ordino. 
 
Atès que, en aplicació de l’article 9 apartat 6 de la llei referenciada, per procedir a la baixa 
d'ofici, el Comú ha de comunicar a la persona afectada el fet que consta que no resideix a la 
parròquia atorgant-li un termini d’un mes per efectuar les al·legacions que consideri pertinents. 
 

El Comú d’Ordino en la sessió de la Junta de Govern de 17 de maig de 2012, ha acordat 
publicar el següent: 

 

http://www.tramitsordino.ad/�
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EDICTE 
 
Article únic 
 
Es fa públic, als efectes dels articles 9.5 i 9.6 de la Llei 9/2007, de 17 de maig, del Cens, la llista 
de les persones que s’esmenta a continuació a les quals el Comú no ha pogut localitzar 
personalment, i a les quals s’emplaça perquè s’adrecin, en el termini d’un mes a comptar de la 
data de publicació d’aquest edicte, a les oficines del Comú d’Ordino per tal de regularitzar la 
seva situació registral al cens de població de la parròquia d’Ordino. Si en el termini esmentat no 
acrediten la prova de la seva residència a la parròquia d’Ordino, el Comú procedirà, d’ofici, a 
donar-les de baixa del cens de població, a tots els efectes. 
 

Cens  Cognoms i nom 
   
   
   

 
Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes. 

 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3018524, de data 10 de maig de 2012. 
 
─ Número 3018544, de data 14 de maig de 2012. 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Centre de Formació 

Professional d’Aixovall per a què l’alumne presentat pugui realitzar una estada 
formativa al centre esportiu entre el 21 de maig i el 15 de juny de 2012, i facultar 
el cònsol major a signar-lo.  

 
- Atorgar un CRA de 200€ al mes, a partir del mes de maig fins al mes d’octubre 

de 2012, a l’agent de l’administració de caràcter eventual 840 per la realització 
addicional de tasques de paleta.  

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:  

 
Informacions: 
 
- Que l’exposició de fotografia als carrers d’Ordino se sumarà a la iniciativa 

organitzada per l’Arxiu Nacional d’Andorra, en què es realitzarà una exposició 
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virtual amb les fotos que s’exposin del fons documental de la Casa Areny 
Plandolit. 

 
- S’informa que s’ha creat un baner del Departament de Treball de Govern a les 

webs següents: 
• www.comuordino.ad 
• www.tramitsordino.ad 
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acords:  
  
- Es van efectuar unes obres de rehabilitació al carrer dels Coms degut al mal 

estat provocat per la circulació i l’estacionament de vehicles. Un cop finalitzades 
les obres, es tancarà a la circulació rodada i es transformarà en camí per a 
vianants de manera que únicament hi tinguin accés amb vehicle els propietaris i 
veïns dels immobles, a saber: 

 
Propietari de l’edifici Casa Blanca 
Propietari d’un hort 
Titular dels drets de casa Rossell  
 

Es lliurarà una clau del cadenat als tres propietaris.  
 

- Sotmetre a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, el Pla Parcial 
de la unitat d’actuació UA-18.B i publicar al BOPA l’edicte corresponent. : 
 
Edicte del 17 de maig 2012 pel qual es sotmet a informació pública el Pla Parcial de la 
UA-18.B ubicat entre el Camí dels Comuns i el Camí de la Gonarda, a la zona 
coneguda com la Querola a Ordino. 
 
Vist el pla parcial presentat per Casa Projectes SL, en relació a la unitat d’actuació 
UA-18.B, de data 13 d’octubre de 2011. 
Vist els informes preceptius emesos favorablement pels ministeris de Govern als que 
correspon informar d’acord a les seves competències fixades a la legislació sectorial 
aplicable, notificats en data 14 de maig de 2012. 
 
Atès el que disposa l’article 112 de la LGOTU sobre els requisits per l’aprovació. 
La Junta de Govern reunida en sessió de data 17 de maig de 2012. 
 
ACORDA: 
 

http://www.comuordino.ad/�
http://www.tramitsordino.ad/�
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Sotmetre a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, el Pla Parcial de la 
UA-18.B. 
 
Durant aquest termini tota persona interessada pot consultar-lo al Departament 
d’Obres Públiques i Urbanisme en horari d’atenció al públic, i presentar les 
al·legacions que cregui convenients. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

 
- Sotmetre a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, el 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 publicar al BOPA l’edicte corresponent : 

 
Edicte del 17 de maig de 2012 pel qual es sotmet a informació pública el projecte 
d’equipaments, la Querola. 
  
Vist el conveni urbanístic de data 3 d’octubre de 2011, signat entre el Comú d’Ordino, el Quart 
d’Ordino, el Sr. Simón Duró Coma i la societat Casa Projectes SL, en el què es preveu la 
construcció d’una font i un amfiteatre a la zona de la Querola, del poble d’Ordino, segons 
projecte constructiu de l’arquitecte Jean Nouvel. 
 
Vist que s’ha presentat un projecte d’aquests equipaments realitzat per l’arquitecte Jean 
Nouvel. 
 
Atès que donat que l’emplaçament dels equipaments es troba en un sòl públic, i que han de 
ser uns equipaments de titularitat pública, i que en conseqüència, es considera convenient que 
aquest avantprojecte es sotmeti a un termini d’exposició pública als efectes que qualsevol 
persona interessada pugui presentar les al·legacions que cregui convenients. 
 
La Junta de Govern reunida en sessió de data 17 de maig de 2012, 
 
ACORDA: 
 
Sotmetre a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, el projecte d’equipaments, 
que preveu la construcció d’una font i un amfiteatre realitzat per l’arquitecte Jean Nouvel, que 
s’han d’ubicar en terreny del Quart d’Ordino, a la zona de la Querola, i que han de romandre 
de titularitat pública una vegada construïts, als efectes que qualsevol persona interessada 
pugui presentar les al·legacions que cregui convenients. 
 
Durant aquest termini, tota persona interessada pot consultar el projecte al Departament 
d’Obres Públiques i Urbanisme del Comú d’Ordino, en horari d’atenció al públic. 
 
Tot el què es fa públic per el seu general coneixement, 

 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3018527, de data 10 de maig de 2012.  
 



CC/12-05-31  23/30

Obra Menor: 
 
- Número 3018522, de data 9 de maig de 2012.  
 
- Número 3018540, de data 14 de maig de 2012. 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2012/12826, per un import de 5.787,60€. 
  

TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a canviar el preu dels tapacolls en venta al CEO i a l’oficina 

de Turisme a 6€ la unitat.  
 
- Donar conformitat a tancar la zona vending i parc infantil, els diumenges 

compresos dins el període de l’1 de juliol al 9 de setembre 2012. 
 
- Donar conformitat a que la funcionària 070 pugui assistir el proper dimarts 22 

de maig a la presentació de la nova maquinaria de fitness NAUTILUS i a les 
formacions esportives organitzades per l’empresa STAGE al Centre esportiu de 
Malgrat de Mar. 

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
SERVEIS:  
 
Acords: 
 
– No renovar el contracte dels treballs de neteja de les esglésies de la Parròquia 

d’Ordino. 
  
– Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 

convocar el concurs públic per la contractació d’una empresa per realitzar la 
neteja de les esglésies de la parròquia d’Ordino. (Codi del PB/CSSO/12-J). 
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CIRCULACIÓ:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra i autoritzar a tancar 
la carretera general número 3, des del Pont del Castellar fins a la Coma del Forat 
d’Arcalís, avui 17 de maig, de les 17.00 hores a 19.00 hores. 
                                                                                                                                     

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acords: 
  
- Autoritzar el Consorci Comunal del País d’Auzat i del Vicdessos a desenvolupar 

una part del Raid ABS AVENTURE dins del territori de la parròquia el dia 8 de 
setembre de 2012 des del Port de Rat a Port de Creussans. 

 
- Donar conformitat a la demanda de l’Associació de Gent Gran d’Escaldes-

Engordany per correu electrònic de data 11 d'abril, i oferir de forma gratuïta una 
sortida guiada al jardí botànic del parc natural de la vall de Sorteny  el dia 5 de 
juny de 2012.  

 
 
 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 17 de maig de 2012, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 24 DE MAIG DE 2012   
 
 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2012.                  
2. Informacions i propostes dels  cònsols i de les conselleries: 
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FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” : 
 

Núm. 2012/303 : 53.023,82€ 
 

• ACLO  2012/13131,13132,13133, per un import de 12.308,89€. 
 
• ACLO 2012/13134,13135,13136,13137,13138,13139, per un import de 

4.569,41€. 
 
• OPNP 2012/13130, per un import de 927,56€. 
 

- A proposta de la junta de govern, s’aprova la modificació de l’Ordinació de 
preus públics: 

 
Ordinació de 31-5-2012 de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de novembre de 
2011. 

 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 24 de novembre del 2011, publicada al BOPA núm. 76, 
del 7 de desembre de 2011. 
 
Vist l’augment de demandes d’instal·lació de miralls homologats, a les sortides de garatges, 
finques, immobles o carrers.  
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 31 de maig de 2012 a aprovat la següent: 

 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de novembre del 2011 

Article primer 
 
S’incorpora l’article 37, miralls homologats, segons redactat següent: 
 
Article 37 
Miralls homologats 
 
1. Fet generador 
L’obtenció de la resolució favorable per la instal·lació d’un mirall homologat amb pal d’alumini, 
en el lloc que indiqui el Comú. 
 
2. Import 
Mirall de 60 cm de diàmetre: 245 € 
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Mirall de 80 cm de diàmetre: 265 € 
 
3. Pagament 
El pagament s’efectuarà un cop instal·lat el mirall, 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. 

 
Disposició final 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
Ordino, 31 de maig de 2012 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT: 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2012/13587, per un import de 1.551,63€ 

 
Acord : 

 
Donar conformitat al conveni entre Govern, els comuns de Canillo, d’Encamp, 
d’Ordino, de la Massana, de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany, per a l’ús 
compartit de les bases de dades d’usuaris de les biblioteques comunals i la 
biblioteca pública de Govern amb vista a la implantació del carnet únic de les 
biblioteques públiques d’Andorra, i facultar al cònsol major a signar-lo.  
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
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 26 d’abril d’enguany i arran de la 

sol·licitud 3018328 es va publicar al BOPA núm. 21 de data 9 de maig de 2012, 
l’edicte de cancel·lació del negoci denominat Restaurant Refugi de l’Amistat. El 
termini per presentar al·legacions va acabar el dimecres 23 de maig a les 15h.  
Vist que no han presentat al·legacions i que el negoci està en les mateixes 
condicions que a la data de la inspecció, segons el que estableix l’article 4 del 
Decret sobre la cancel·lació en el Registre de Comerç del Comu d’Ordino, de 
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comerços que no tenen activitat, resoldre la baixa del comerç Restaurant Refugi 
de L’amistat.  
 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords : 
 
- Es dona conformitat al curs d'iniciació a la serra mecànica que organitza el 

Comú d’Ordino els dies 30, 31 de maig i 1 de juny. Hi assistiran el funcionari 
063; l’agent de l’administració de caràcter eventual 800; i l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 416. 

 
A més s’hi adheriran 6 persones de govern i un treballador del comú d’Encamp. 
El curs serà impartit per l’empresa CFPPA Ariège i té un cost de 2.194,50€ a 
repartir entre tots els assistents.  

 
- Facultar al Comú d’Escaldes per a convocar públicament i adjudicar, en 

representació del Comú d’Ordino, el concurs per a la contractació d’una 
empresa que realitzi els plans d’autoprotecció, els plans d’emergència i la 
implantació de les mesures d’emergència a adoptar  pels comuns d’Ordino, la 
Massana i Escaldes-Engordany, en compliment del que disposa la Llei 34/2008, 
de la seguretat i salut en el treball.  

 
- No renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 692 

que finalitza el proper dia 1 de juny. Ateses les necessitats de l’oficina de 
turisme en el període estival, es contractarà únicament pels mesos de juny, juliol 
i agost. 

 
- Vista la baixa de l’agent de l’administració de caràcter indefinit 497, i ateses les 

necessitats, adscriure l’agent de l’administració de caràcter indefinit 511 en 
comissió de serveis fins a la reincorporació de l’agent 497. Aquesta adscripció 
s’ajusta al principi de mobilitat que preveu l’article 51 de l’ordinació de la funció 
pública.  

 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 766 per a substituir 

l’agent de l’administració de caràcter indefinit 511. 
 

- Vist l’informe adjunt presentat per la Cap del Departament d’Educació, Cultura, 
Joventut i Benestar social, renovar el contracte de l’agent de l’administració de 
caràcter eventual 313. El seu contracte finalitza el proper dia 16 de juny.  
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- Publicar un edicte per a cobrir la plaça de professor/a de ceràmica, agent de 
l’administració de caràcter eventual, per al curs escolar 2012-2013. 

 
- Vista la sol·licitud de la funcionària 635 i vist l’informe posterior de la Cap del 

Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social donant 
conformitat a la demanda, s’autoritza a que la funcionària 635 acumuli les dues 
hores diàries de permís administratiu per l’atenció d’un fill menor de nou mesos 
que li corresponen, per gaudir-les en dies, de manera a poder passar més 
temps amb el nadó.  

 
- Atès l’informe presentat per la Cap de Departament d’Educació, Cultura, 

Joventut i Benestar Social, contractar les següents persones com eventuals 
d’estiu, per a cobrir les  places convocades per edicte :  

 
• 8 eventuals pel casal d’estiu pels mesos de juliol i 8 pel mes d’agost i 3 per 

la primera setmana de setembre. 
 
• 2 monitors per les colònies del mes d’agost. 

 
- Atès l’informe presentat per la Cap de Departament de Turisme, contractar les 

següents persones com a “eventuals d’estiu”, per a cobrir les places 
convocades per edicte :  

 
• 1 agent de l’administració de caràcter eventual per les visites guiades, pel 

mes de juliol 
 
Queda pendent la contractació d’un agent de l’administració de caràcter 
eventual pel mes d’agost. 
 

• Guia per la mina de Llorts:  
 
  1 plaça del 15 de juny al 15 d’octubre 

  1 plaça de l’1 de juliol al 31 d’agost 
 

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 

 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la instal·lació d’una zona wifi pública al carrer Major i nucli 

antic del poble d’Ordino. S’informa que aquestes instal·lacions compleixen amb 
la normativa europea de les radiacions electromagnètiques. 
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– D’acord amb l’informe tècnic elaborat per la mesa de contractació, adjudicar el 
contracte pel subministrament de material informàtic.  

 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al redactat del conveni de prestació de serveis professionals, 
entre l’assessor urbanístic i el Comú d’Ordino, que inclou una reunió setmanal, i 
facultar el cònsol major a signar-lo. 
 
S’informen i resolen favorablement les propostes de despesa següents:  
 

• AC 2012/12955, per un import de 12.005,01€. 
 

• AC 2012/12956, per un import de 5.787,60€.  
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME:  
 
Acords: 

 
- Donar conformitat al nou preu comercial de la samarreta premsada del Bosc de 

Segudet: 
 

   Preu de Venda al públic: 6€ 
 
- A proposta de la junta, s’aproven les següents propostes:  
 

• Donar conformitat al CONTRACTE DE PATROCINI ATORGAT ENTRE 
ANDORRA TURISME, S.A.U. I CIMS MÀGICS, per a  les edicions 2013 i 
2014 de l’Ultratrail Andorra entre l’empresa CIMS MÀGICS, ANDORRA 
TURISME S.A.U i els 7 Comuns i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a 
signar-lo. 

 
• Donar conformitat al CONTRACTE DE PATROCINI per a les edicions 2013, 

2014 i 2015 de l’Ultratrail Andorra entre l’empresa CIMS MÀGICS, 
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VALLNORD SA i el Comú d’Ordino amb i facultar qualsevol d’ambdós 
cònsols a signar-lo. Definir que totes les sortides es facin des d’Ordino. 

 
- Donar conformitat a la demanda de l’escola francesa d’Ordino per la cessió 

gratuïta de 8 panells per a exposicions des del dia 30 de maig al dilluns 10 de 
juny.  
 
 

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al disseny i realització d’un catàleg informatiu del CEO per 
repartir a tots els hotels i comerços de la parròquia a principis de la temporada 
d’hivern, coincidint amb la renovació del contracte.  

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ:  
 
S’informen i es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les 
següents sancions de circulació : 
 
- Constat 18871.  
 
- Constat 18886.  
 
 
 
Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la 
Junta de Govern del 24 de maig de 2012, per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 31 
de maig de 2012.  
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