
CONSELL DE COMU 
25 DE JULIOL DE 2013 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària 
Hora de l’inici: 17: 00 
Hora d’acabament: 17: 20 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet  
− Consol Naudí Baixench  
− Gemma Riba Casal  
− Ludovic Albós Cavalière 
− Bartumeu Gabriel Baella  
− Eva Font Denjean  
− Enric Dolsa Font  
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
Excusen la seva absència : Els Honorables senyors Jordi Ordoñez Adellach, 
Patric Simon Riba i Miquel Pujal Rius i l’Honorable senyora Lucia Muñoz 
Muruzabal. 
 
 
La secretària general: actua com a secretària la Sra. Rosa Reñé 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de juny de 2013.   
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 27 de juny i del 4, 11 i 18 de juliol 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. Consol menor demana incloure la proposta d’aprovació definitiva 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 27 de 
juny 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 27 de juny 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 27 de juny i del 4, 11 i 
18 de juliol de  2013 : 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE JUNY DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Informacions: 
 
Es lliura l’informe 2013/17, emès per Intervenció, en relació a la liquidació dels 
comptes lliurada per l’AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA per a l’exercici 2012.  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament:  
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/332, per un import total de 
54.683,62€. 

 
• ACLO 2013/18948,18949,18950,18951 i 18952, per un import total de 

1.219,64€. 
 

• ACLO 2013/18953,18954,18955,18956 i 18957, per un import total de 
2.871,18€. 

 
• ACLO 2013/18811, 18860 i 18862, per un import total de 9.146,87€. 

 
• LO 2013/18808, per un import de 846,46€. 

 
• OPNP 2013/18938, per un import de 150€. 

 
• ACLO 2013/18966, per un import de 500€. 
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• ACLO 2013/19103, per un import de 350€. 
 

• ACLO 2013/18977, per un import de 2.000€. 
 
- Modificacions pressupostàries: 
 

• A proposta de la junta s’aprova un suplement de crèdit a la Conselleria 
d’Esports per un import de 350€. 

 
• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació per un 

import de 1.156,97€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, 

per un import de 178,20€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Obres i Urbanisme, per un import 

de 800€. 
 
- Devolució d’ingrés indegut: 
 

S’acorda:  
 
1.  Anul·lar la quota de Taxa de Serves públics inclosa al rebut 280950, per un i
 import de 2.297,90€. 
 
2.  Ordenar d’ofici el pagament en concepte de devolució d’ingrés indegut per 

un import total de 2.893,72€ i cancel·lar i donar per cobrades les fraccions 
ajornades segons resolució 3888, segons el detall següent: 

 
Rebut ajornat 280941 141,96 
Rebut ajornat 280942 51,83 
Rebut ajornat 280943 194,03 
Rebut ajornat 280944 223,74 
Rebut ajornat 280945 12,26 
Rebut ajornat 280946 11,37 
Rebut ajornat 280947 10,38 
Rebut ajornat 280948 6,60 
Rebut ajornat 280949 6,68 
Rebut ajornat 280950 3.596,71 
Rebut ajornat 280951 25,52 
Rebut ajornat 280952 6,30 
Nul taxa del rebut 280950 -2.297,90 
Rebut 219114 Taxa 2011 a retornar -2.441,60 
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Rebut 248199 Taxa 2012 a retornar -2.441,60 
Total a pagar 2.893,72 € 

 
- Acords de resolució de sol·licitud: 
 

• Número d’expedient 5283/2013, de data 17 d’abril del 2013. 
 

• Número d’expedient 5256/2013, de data 11 d’abril del 2013. 
 

• Número d’expedient 5348/2013, de data 15 de maig del 2013. 
 
- A proposta de la junta, s’aprova el Calendari i directrius pel pressupost del 

2014. 
 
- Adjudicació del concurs pel subministrament de contenidors d’escombreries 

per a residus i reciclatge pels Comuns de la Massana i d’Ordino. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acords: 
 
- Vist que no hi ha prou efectius per garantir la seguretat de Prat de Call la nit del 

proper divendres 28 de juny, contractar els serveis d’una empresa de 
seguretat.. 

 
- En motiu de la celebració de la festa del Roser, autoritzar la Comissió de Festes 

d’Ordino a instal·lar a la Plaça Major, una barra de bar per servir begudes del 6 
al 8 juliol d’engany i a tenir-la oberta la nit del 6 al 7 de juliol fins a les 6 hores del 
matí (sempre i quan el ministeri de justícia i interior ho autoritzi).  

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 71/13 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  

 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3022022, de data 13 de juny de 2013. 

 
─ Número 3022096, de data 20 de juny de 2013. 
 
─ Número 3022190, de data 27 de juny de 2013. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
 S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3022150, de data 24 de juny de 2013. 
 
Obra Major: 
 
Número 3021416, de data 12 d’abril de 2013. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Fer constar al registre de cadastre del Comú, l’ús Agrícola, com a ús principal 

de l’edifici amb codi 308-002. 
 
- Fer constar al registre de cadastre del Comú, l’ús Hoteler per l’edifici amb codi 

301-041. 
 
- Fer constar al registre de cadastre del Comú, l’ús Hoteler per l’edifici amb codi 

301-060. 
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- En resposta al recurs d’alçada núm. 8.120.168, de data 29 de maig de 2013,  
trametre al Govern d’Andorra la documentació que consta a l’expedient. 

 
- En resposta al recurs d’alçada núm. 8.120.171, de data 29 de maig de 2013, 

trametre al Govern d’Andorra la documentació que consta a l’expedient. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la proposta d’increment de preus de les activitats 

esportives del CEO i de la secció esportiva pel proper curs escolar 2013-2014 
segons es detalla : 

 

  PREU 
ACTUAL 

INCR. 1% INCR. 3% 

Cursets col·lectius natació       
Natació 1 mes socis 1 cop 21   21,65 
Natació 1 mes no socis 1 cop 32   32,95 
Natació Màsters socis 23,55 23,8   
Fitness       
1 fitxa entrenament gimnàs 4     
Aeròbic 1 mes Forfait 21     
Aeròbic 10 classes 35     
Aeròbic 1 setmana  7     
1 classe dirigida 4,2   4,3 
Cursets Particulars natació       
Natació 1 classe socis 17,5     
Natació 1 classe no socis 24,2     
Natació 1 classe socis grup (2 pers preu 
x persona) 

11,55     

Natació 1 classe no socis grup (2 pax 
preu x persona) 

18,9     

Natació 10 classes socis 149,35     
Natació 10 classes no socis 205,5     
Natació 10 classes socis grup (2 pers 
preu x persona) 

120     

Natació 10 classes no socis grup (2 pers 
preu x pers) 

177,5     
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- Donar conformitat al tancament de la zona vending del CEO els diumenges i 
festius en el  període comprès entre el 29 de juny i el 16 de setembre de 2013.  

 
- Donar conformitat a que l’equip femení de la Real Sociedad de Futbol realitzi la 

seva estada de pretemporada a Ordino del 5 al 9 d’agost. Es cediran les 
instal·lacions gratuïtes del CEO a canvi de contraprestacions publicitàries. 

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS: 
 
S’informa  i es resol favorablement  la  proposta de despesa següent:  
 
AC 201300018434 :4.177,50€ 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a adherir el Parc Natural de la Vall de Sorteny a la xarxa 
pirinenca d’espais naturals protegits. 
 
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 27 de juny de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 4 DE JULIOL DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Aprovació,de l’acta de la Junta de Govern de data 27 de juny 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” 2013/355 per un import total de 
162.027,66€ . 
 
• LO 2013/19452, per un import de 1.985,10€. 

 
• ACLO 2013/19150, per un import de 1.850€. 
 
• ACLO 2013/19586, per un import de 6.520,50€. 

 
• ACLO 2013/19587, per un import de 600€. 
 
• ACLO 2013/19588, per un import de 13.000€. 

 
- Acord de despesa de la Central de compres:  
 

Mitjançant la proposta de despesa 2013/19450 acordar l’adjudicació directa 
AC 2013/19450 per un import de 1.985,10€.  

 
- Modificacions pressupostàries: 
 

A proposta de la junta s’aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Joventut, per un import de 600€. 

 
- Modificació de l’ordinació de preus públics. 
 

Amb l’objectiu de no incrementar la càrrega als usuaris, sense incrementar a la 
vegada el dèficit dels serveis del CEO; a proposta de la junta s’aprova  
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l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 29 de novembre 
de 2012. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord: 
 
En motiu de la celebració de la Festa Major de la Cortinada, autoritzar la Comissió 
de Festes a instal·lar, a la Plaça Major, una barra de bar per servir begudes els dies 
30 i 31 d’agost i 1 de setembre d’enguany i a tenir-la oberta la nit del 31 d’agost a 
l’1 de setembre fins a les 6 hores del matí (sempre i quan el Ministeri de Justícia i 
Interior ho autoritzi).   
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
D’acord amb l’informe tècnic elaborat per la mesa de contractació, adjudicar el 
concurs amb caràcter d’urgència per a la concessió de l’explotació del bar de la 
plaça de Prat de Call. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Comerç 
 
Número 3022179, de data 26 de juny de 2013. 

 
S’informa i es resol desfavorablement la següent sol·licitud: 

 
Número 3022207, de data 28 de juny de 2013. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- En resposta al recurs d’alçada núm. 8.120.177, del 29 de maig de 2013, 

s’acorda trametre al Govern d’Andorra la documentació que consta a 
l’expedient. 
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- En resposta al recurs d’alçada núm. 8.123.699, del 5 de juny de 2013, s’acorda 
trametre al Govern d’Andorra la documentació que consta a l’expedient. 

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord :  
 
Aprovar l’expedient de contractació del concurs per al subministrament de la 
uniformitat dels serveis de circulació comunals i facultar el Comú de Canillo per a 
realitzar la convocatòria publica i el procediment de licitació. 
 
 
BENESTAR SOCIAL  
 
Acord :  
 
Donar conformitat al redactat del plec de bases per l’adjudicació de l’explotació del 
local de la planta baixa de l’edifici la Font, propietat del comú d’Ordino. 
 
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 4 de juliol de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 11 DE JULIOL DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 4 de juliol 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” 2013/372 per un import total de 
6.522,28€. 

 
• ACLO 2013/20300, per un import de 1.776,50€. 

 
• LO 2013/20333, per un import de 7.608€. 

 
• Vist que s’han produït errors en la facturació dels cursos del CEO pel mes 

de juliol del 2013 per manca d’actualització de la baixa d’abonats.  
 

Ordenar d’ofici els pagaments següents en concepte de devolució 
d’ingressos indeguts: 

 
Curs natació 32,00
Curs perfeccionament 84,25
Curs natació 21,00
Curs natació 32,00
Curs natació 21,00
Curs natació 21,00
Waterpolo 64,10
Curs natació 21,00
Curs natació 21,00
Curs natació 21,00
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- Modificacions pressupostàries: 
 

Transferència de crèdit, a la Conselleria de Turisme i Esports, per un import de 
1.500€. 

 
- Central de compres 
 

Mitjançant la proposta de despesa C 2013/14239, a proposta de la junta, 
s’aprova l’adjudicació del concurs per al subministrament d’un vehicle per 
escombrar la via pública. 

 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Número 3022241, de data 5 de juliol de 2013. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acord: 
 
Modificar el procediment intern per la implantació d’adreces als edificis que es va 
aprovar l’any 2012. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2012/20299 : 8.496,00€. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3022236, de data 4 de juliol de 2013. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords:    
 
- Llogar el pavelló de les escoles Germans de Riba a la Federació Andorrana de 

futbol tots els dimecres i dijous de 21 a 22.30 hores de tota la temporada 2013-
2014 per la celebració dels partits de la lliga de futbol sala.  

 
- Donar conformitat al conveni 72/13. 
 
- Donar conformitat a l’addenda al contracte 98/10. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent 
sanció de circulació: 
 
Constat 19563, sanció per contravenir l’article 32.5 de la Llei del Codi de la 
Circulació.  
 
S’informa i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a 
les següents sancions de circulació : 
 
- Constat 19554, sanció per contravenir l’article 32.4 de la Llei del Codi de la 

Circulació. 
 
- Constat 19529, sanció per contravenir l’article 32.2 de la Llei del Codi de la 

Circulació. 
 
- Constat 19530, sanció per contravenir l’article 32.5 de la Llei del Codi de la 

Circulació. 
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern de l’11 de juliol de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 18 DE JULIOL DE 2013  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 de juliol 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” 2013/375 per un import total de 
43.079,58€  

 
• OPNP 2013/20445, per un import de 1.321,43€. 

 
- Central de compres : 
 

Per acord de la Junta de Govern del 27 de juny del 2013 es va atorgar 
l’adjudicació del contracte d’homologació pel subministrament de contenidors 
de residus i reciclatge pels Comuns d’Ordino i de la Massana segons el detall 
de preus unitaris ofert. 

 
Vist que en data 11 de juliol del 2013, aquesta empresa ens ha fet arribar un 
escrit on renuncien a l’adjudicació al·legant que el seu proveïdor no els 
garanteix el subministrament del material durant la vigència del contracte. 

 
S’acorda: 
 

1. En motiu de la renúncia de l’empresa adjudicatària, deixar sense efecte 
l’adjudicació acordada en la Junta de Govern del 27 de juny del 2013 i, en 
aplicació de l’article 5 del plec de clàusules tècniques particulars d’aquest 
concurs reclamar a la dita empresa, l’abonament de la indemnització 
establerta de 2.500€. 

 
2. Adjudicar el subministrament del material ofert per l’altra empresa licitant. 
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D’acord amb l’article 5 del plec de clàusules tècniques la durada del contracte 
s’estableix per un període de 2 anys a partir de la signatura del contracte.  
 
- Modificació de l’Ordinació de preus públics: 
 
A proposta de la junta, aprovar l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 
públics del  29 de novembre de 2012. 
 
- A proposta de la junta: 
 
Deixar sense efecte la proposta d’acord de la Junta de Govern del passat 20 de 
juny, aprovada en Consell de Comú del 27 de juny de 2013, en el què es va 
acordar: 
 

“Atesa la necessitat d’agilitzar l’aprovació dels preus públics per a les activitats 
relacionades amb els tallers que s’organitzaran des del Departament 
d’Educació, Cultura i Joventut, la majoria de forma conjunta amb el Comú de la 
Massana, delegar a la Junta de Govern l’aprovació de les Ordinacions de 
modificació de l’Ordinació de preus públics per aquest cas en concret.” 

 
- Acord de resolució de sol·licitud: 
 

Número d’expedient 5442/2013,de data 25 de juny del 2013. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord: 
 
En motiu de la celebració de la Festa Major, autoritzar la Comissió de Festes de 
Sornàs a instal·lar a la Plaça Major, una  barra de bar per servir begudes els dies 16 
i 17 d’agost d’enguany i a tenir-la oberta la nit del 16 d’agost fins a les 6 hores del 
matí del dia 17 (sempre i quan el ministeri de Justícia i Interior ho autoritzi). 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  

 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3022313, de data 12 de juliol de 2013. 
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Comerç 
 
Número 3022309, de data 12 de juliol de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord: 
 
- Donar conformitat al conveni entre el Comú d'Ordino i el Ministeri d’Educació i 

Joventut del Govern d’Andorra per a la realització d’estades formatives entre el 
Comú i el Centre de formació professional del departament de formació 
professional i serveis escolars. 
 

- Vist l’expedient ED 002/2013 i atès que es tracta d’una falta greu, imposar la 
sanció de suspensió de funcions d’un mes amb pèrdua de les retribucions. 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud l’agent de l’administració de caràcter eventual 

788, en la qual demana una modificació del seu horari per a poder adaptar-se a 
l’horari escolar del seu fill. Aquesta modificació s’ajusta al previst en el 
Reglament de flexibilitat horària i compta amb el vistiplau del cap de 
departament. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
   
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3022289, de data 10 de juliol de 2013. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Informació: 
 
El Govern d’Andorra en la sessió del 10 de juliol de 2013, ha acordat desestimar el 
recurs d’alçada número 8.115.766 del 17 de maig de 2013. 
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 

Acord : 
 
Autoritzar a pujar un ramat de 60 ovelles a péixer a l’abocador d’Encodina, amb el 
vist i plau del Departament de Medi Ambient de Govern, com a prova pilot i  per un 
període que determinarà el Comú d’Ordino. 
  
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:   

 
D’acord amb l’informe elaborat pel cap de departament d’Agricultura i Medi 
ambient, adjudicar els treballs per 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. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 18 de juliol de 2013, per unanimitat. 
 
Assumptes no previstos en l’ordre del dia : 
 
Es dóna conformitat al decret del 25 de juliol de 2013 pel qual s’aprova 
definitivament 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 25 
de juliol de 2013.  
 
 
 
 
P.O. del Comú:                                          Vist i plau: 
La secretària general                                  El cònsol major 
Zita Barrio Lopez       Bonaventura Espot Benazet 

CC/13-07-25 
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