
CONSELL DE COMU 
25 d’octubre de 2012 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària  
Hora de l’inici: 17:06 
Hora d’acabament: 17:21 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet  
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach 
− Gemma Riba Casal  
− Bartumeu Gabriel Baella  
− Patric Simon Riba 
− Miquel Pujal Rius  
− Lucia Muñoz Muruzabal 
− Eva Font Denjean    
− Enric Dolsa Font 
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
Excusa la seva absència :  
 
L’ Honorable Senyor  Ludovic Albós Cavalière 
 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de setembre de 
2012.    
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 
les Juntes de Govern del 27 de setembre i del 4, 11 i 18 d’octubre de 2012. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de 
setembre 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 27 de setembre 
de 2012. 
 
 

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes 
de les actes de les Juntes de Govern del 27 de setembre i del 
4,11 i 18 d’octubre del 2012 : 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE SETEMBRE DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i  de les conselleries: 
 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament   
 

• Relació d’ordres de pagament  “O”: 
Núm. 2012/571 : 35.001,07€ 

 
• OPNP 2012/25425, per un import de 72,82€.  

 
• ACLO 2012/25417, 25419 i 25420, per un import total de 9.154,77€. 
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- Lloguer de semovents 2012 
 

A demanda de la Comissió d’Agricultura i Medi Ambient, ordenar el pagament 
de la prestació de serveis de semental d’acord amb la següent liquidació: 

 
Dotació pressupostària: 3.800€ 
Repartiment 70%  2.660€ braus 

30%  1.140€ cavalls 
Preu per brau  2.660/5 532,00€ 
Preu per cavall 1.140/9 126,66€ 
 

Cavalls Braus Import 
1  126,66
1 1 658,66
 1 532,00
1 1 658,66
1 2 1.190,66
1  126,66
1  126,66
1  126,66
2  253,32
 
9 

 
5 3.799,94

 
 
- Modificacions pressupostàries 
 

• A proposta de la junta aprovar un suplement de crèdit per un import de 
800€, a la Conselleria de Turisme i Esports. 

 
• A proposta de la junta, aprovar el suplement de crèdit per un import de 

1.348,20€ a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient. 
 
• Ampliació de crèdit per un import de 27.057,95€ a diverses Conselleries. 

 
- S’informen i es resolen favorablement les propostes de contractació 
 següent:  
 

• Mitjançant el compromís de despesa número 2012/25421, adjudicar el 
concurs pel contracte de serveis : 
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Edicte del 27-9-2012 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva del concurs per 
la realització d’una auditoria pressupostària, financera i legal de la Mancomunitat 
del Comú, dels Quarts de la Parròquia i de l’Esqui Club Ordino – Arcalís. 
 
Per acord de la Junta de Govern reunida en sessió de data 27 de setembre de 
2012 es fa pública la següent adjudicació definitiva: 
 
Núm. expedient: 
- 81/2012 Comú d’Ordino 
 
Partida pressupostària: 
- 3000/61210201/227002 
 
Descripció: 
- Realització d’una auditoria pressupostària, financera i legal de la Mancomunitat 
del Comú, dels Quarts de la Parròquia i de l’Esqui Club Ordino – Arcalís. 
 
Anunci de licitació: 
- BOPA núm. 39- any 24– 16.8.2012 
 
Forma d’adjudicació: 
- Concurs 
 
Modalitat de contractació: 
- Normal 
 
Identitat de l’adjudicatari: 
- DELTIA 
 
Import de l’adjudicació: 
- 3.190 € impostos indirectes inclosos 
 
Termini de contractació: 
- Auditoria de l’exercici 2012 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 
 
Ordino, 27 de setembre de 2012 

 
• Mitjançant el compromís de despesa número 2012/25424, s’adjudica de 

forma directa un contracte d’assessorament per un import de 8.333,33€ 
més impostos indirectes. Aquest contracte s’adjudica conjuntament amb els 
Comuns de la Massana i Encamp. 
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• Mitjançant els compromisos de despesa número 2012/25426 i 25427, 

s’adjudica de forma directa la contractació d’una bossa de 100 hores 
d’assessoraments i assistència complementària per un import total de 
7.650€. 

 
− Acords de resolució de sol·licitud: 
 

• Número d’expedient 4906/2012 de data 28 d’agost del 2012. 
 

• Número d’expedient 4892/2012 de data 10 d’agost del 2012.  
 

GABINET DE CÒNSOLS  

 
Acord :  
 
Donar conformitat al conveni 86/2012. 
 

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  

 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Informació: 
 
Dins del marc de la propera presidència andorrana al Consell d’Europa que serà  
del 9 de novembre de 2012 al maig de 2013, es farà una exposició itinerant al 
carrer per donar a conèixer a la ciutadania el Consell d’Europa i la presidència 
d’Andorra. L’exposició es farà a Ordino del 25 de gener al 20 de febrer del 2013 
mitjançant tres panells d’alumini en forma de prisma triangular de 150 cm a 200 
cm i resistents a les intempèries que es col·locaran davant de l’edifici de casa 
comuna.  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 97/2012. 
 
 

 
 

CC/12-10-25  5/24



ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Informació: 
 
Els funcionaris 585 i 237 i l’agent de l’administració de caràcter eventual 237, 
assistiran al curs “Marketing off line, marketing on line i xarxes socials”. Aquesta 
formació es durà a terme durant 5 dijous (27 de setembre, 4-11-18 i 25 d’octubre) 
de 10:00 a 14:00. El cost de la formació és assumit íntegrament per Andorra 
turisme. 
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent: 
 
Mitjançant el compromís de despesa número 25686, d’acord amb l’informe tècnic 
elaborat conjuntament pel Comú de la Massana pel Comú d’Escaldes i pel Comú 
d’Ordino, adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa que realitzi 
diferents treballs en relació a al Llei  34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i 
la salut en el treball d’edificis. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acord: 
 
Després de la reunió mantinguda amb els tècnics de Govern, situar una nova 
parada de bus, sentit baixada, en front el xalet del Cresp a Llorts. Per motius de 
seguretat s’ha desestimat la instal·lació de la parada sentit pujada.  
 
Els usuaris del bus parroquial que utilitzin la línia Ordino-el Serrat i desitgin baixar al 
xalet del Cresp, caldrà que realitzin el recorregut sencer fins al final de la línia  i fer la 
parada en el recorregut de tornada (el Serrat-Ordino).   
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 

Acord:  
 

Ratificar el procediment que fins ara se segueix per resoldre l’aprovació 
d’agrupació, de segregació o d’ampliació entre unitats immobiliàries edificades. 
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TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords 
 
- Donar conformitat a cedir gratuïtament el pavelló de les escoles germans de 

Riba a un Club de karate per efectuar una estada de karate els dies 29 i 30 de 
setembre.  
 

- Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 
convocar el concurs nacional per l’esponsorització del rocòdrom exterior 
d’Ordino i publicar l’edicte corresponent (codi: PB/CXO/12-P).  

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
SERVEIS: 
 
Acords: 
 
- Organitzar conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient la “Quarta jornada 

de conferències sobre prevenció de residus”, que tindrà lloc el dia 20 de 
novembre del 2013 dins de la setmana de prevenció de residus.  

 
- Autoritzar al funcionari 004 a participar el dia 21 de novembre a la conferència 

de la setmana de prevenció de residus que es fa a Barcelona.  
 
CIRCULACIÓ: 
 
Acord: 
 
Vista la carta de data 24 de setembre de 2012, donar conformitat a la  demanda 
del Moto Club Andorra per: 
 

• Reservar l’aparcament La Tenada els dies 6 i 7 d’octubre per la 10ª 
Concentració de Motos.  

 
• Facilitar els serveis de dos agents de circulació i autoritzar a tancar la 

carretera general número 3, de l’edifici de l’Hortell d’Arcalís fins La Coma del 
Forat, per poder celebrar la  6ª concentració de Ferraris el dia 20 d’octubre 
de les 10.45 hores a 11.15 hores.  
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S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la 
següent sanció de circulació : 
 
Constat 18911, sanció per contravenir l’art 30, de la Llei del Codi de la Circulació. 
 

BENESTAR SOCIAL  

 
ESCOLA BRESSOL: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a organitzar el proper mes de març la celebració dels 20 anys de 
l’escola bressol. 
 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA: 
 
Acord: 
 
Donar, de forma excepcional, el servei d’atenció domiciliària de les 8:00 a les 9:00 i 
de les 18:45 a les 19:45 hores, a una usuària que està a l’espera de poder obtenir 
plaça en una residència. 
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 27 de setembre, per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC/12-10-25  8/24



JUNTA DE GOVERN DEL 4 D’OCTUBRE DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 27 de setembre 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. 2012/592 : 31.199,04€ 

 
• OPNP 2012/25993, per un import de 113,92€. 

 
• ACLO 2012/25994, per un import de 4.236,29€. 
 
• ACLO 2012/25995, per un import de 645€. 

 
• ACLO 2012/26000, per un import de 3.159,24€. 

 
− Modificacions pressupostàries 
 

Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino, per un import de 3.500€. 
 
- Central de compres: 
 

Aprovar el plec de bases i la convocatòria del concurs pel subministrament de 
productes neteja del Comú d’Ordino. 
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GABINET DE CÒNSOLS  

 
Acord: 
 
Nomenar com a representants del Comú d’Ordino a la Comissió Executiva de 
l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT), al funcionari 887 com 
a titular i al funcionari 585 com a suplent. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord: 

 
Atenent al que estableix la Llei de protecció de dades, no enviar el llistat de 
residents a Arcalís.  
 
El servei de tràmits lliurarà un document acreditatiu per obtenir el forfet de Vallnord 
a preu de resident. En no tractar-se d'un certificat, el document es podrà lliurar a 
altres persones que no siguin els interessats, sense autorització.  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3019829, de data 28 de setembre de 2012. 
 
─ Número 3019851, de data 27 de setembre de 2012. 

 
─ Número 3019865, de data 28 de setembre de 2012. 
 
─ Número 3019884, de data 1 d’octubre de 2012. 
 

─ Número 3019895 de data 3 d’octubre de 2012.  
 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord:  
 
Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter eventual 201 a assistir a la formació 
“Fit 360” que té lloc el proper dissabte, 6 d’octubre, a Barcelona.  
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OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
 
Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient administratiu 007/2011. 
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3019815, de data 25 de setembre de 2012. 
 
- Número 3019831, de data 26 de setembre de 2012. 
 
- Número 3019832, de data 26 de setembre de 2012. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3019777, de data 19 de setembre de 2012. 
 
- Número 3019848, de data 27 de setembre de 2012. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3019066. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME: 

 
Informació: 

 
S’informa que l’oficina de turisme d’Ordino, a l’igual que la resta d’oficines de 
turisme del Principat, col·laborarà en la recollida de "Books for Africa". 
 
El projecte “ Books for Africa” consisteix en regalar un llibre de “Molly Visits Chloé in 
Andorra” a cada nen d’Andorra,  entre 6 i 10 anys, que comenci a estudiar anglès i 
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que les famílies d’aquests nens aportin els llibres que els seus fills ja no llegeixin per 
enviar-los  als nens de l’Àfrica que no en tenen.   

 
Acord: 
 
Donar conformitat al preu comercial de 7,30€ del Te d’Ordino. 
 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 87/2012. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 

• Donar conformitat al conveni 89/2012. 
 

• Donar conformitat al conveni 90/2012. 
 
• Donar conformitat al conveni 91/2012. 

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
- Número de registre 3019885.  
 
- Número de registre 3019890. 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Acord:  
 
− Col·laborar amb el departament de Medi Ambient per a la gestió dels punts 

negres de paisatge (residus) i solucionar les problemàtiques sorgides a través 
del sistema de fotodenúncia desenvolupat pel departament de Medi Ambient, 
sempre i quan es fonamenti en la normativa existent.  
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− Autoritzar el Raid a cavall organitzat per la Federació Andorrana d’Hípica el dia 7 

d’octubre a partir de les 10h00 i fins a les 14h00 en el camí Ral, pel tram situat 
entre Arans i el Castellar. L’organització haurà d’avisar els usuaris que no són 
de la competició a totes les entrades i sortides del camí Ral on passi el 
recorregut indicant els horaris de la mateixa. També es demana una vigilància 
amb voluntaris de l’organització a les cruïlles amb la carretera general i al llarg 
del recorregut als trams utilitzats de la mateixa. Caldrà una senyalització 
temporal en els trams de carretera general on passaran els cavalls i aquesta 
senyalització s’haurà de posar en els dos sentits de la marxa a uns 100 metres 
del primer obstacle. 

 
La senyalització temporal dels obstacles en la via publica que es necessitarà és 
la següent : 
 

o Prohibit avançar vehicles. 
o A 30 metres perill indefinit. 
o A altres 30 metres perill animals cavalls, etc. 
o I a altres 30 metres limitació de velocitat 20 o 30 K/h. 

 
D’altra banda, caldrà que l’organització deixi net d’excrements tant la calçada 
de la carretera general com el camí Ral el mateix dia,  tot i que posteriorment 
hagi de reparar, si escau,  els desperfectes ocasionats i que els seran detallats 
en una acta d’inspecció ambiental que aixecaran els agents del Departament 
de  Medi Ambient del Comú, per la qual cosa la Federació Andorrana d’Hípica 
tindrà un termini d’una setmana per a realitzar les actuacions correctores.  

 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 4 d’octubre de 2012, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 11 D’OCTUBRE DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 4 d’octubre 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. 2012/616 : 52.738,94€ 

 
- Modificacions pressupostàries : 
 

• A proposta de la junta, s’aprova la transferència de crèdit entre partides de 
capital a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, per un import 
de 500€. 

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

per un import de 2.450€. 
 
- Renovació de pòlissa de crèdit 
 

A proposta de la junta, autoritzar la renovació de la pòlissa de crèdit sindicada 
amb l’ABA, per un import màxim de 3,2 milions d’euros i amb venciment el 25 
de novembre de 2012, pel termini d’un any renovable, a euribor mes 2.5%. 
 

GABINET DE CÒNSOLS  

 
Acord :  
 
Donar conformitat al conveni 92/2012. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Informació:  
 
Es crea el tràmit de Preinscripció a l’escola bressol. La sol·licitud T3-041 es penja a 
la web. El circuit del tràmit serà tràmits - escola bressol- finances- tràmits.  
 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
− Número 3019891, de data 2 d’octubre de 2012. 
 
− Número 3019893, de data 3 d’octubre de 2012.  
 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud de l’agent de l’administració de caràcter eventual 
830, en la que demana una modificació del seu horari per a poder adaptar-se a 
l’horari escolar del seu fill.  
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Obra Major: 

 
- Número 3017752, de data 19 de gener de 2012.  
 
- Número 3019237, de data 25 de juliol de 2012.  
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3019880, de data 1 d’octubre de 2012.  
 
− Número 3019881, de data 1 d’octubre de 2012. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
− Amb motiu del concurs d’Instagram, oferir al Departament de Turisme 2 

entrades d’un dia del CEO. 
 

− Amb motiu del 17è aniversari de l’obertura del CEO, es dóna conformitat a les 
promocions següents: 

 
Durant el mes de desembre:  
 
• Quota mensual del mes de desembre gratuïta a totes les persones que es 

facin sòcies: començaran a pagar al 2013. 
• Fons perdut gratuït amb quota anyal 2013. 

 
El 12 de desembre, dia de l’aniversari: 
 
• Jornada de portes obertes.  
• Entrada gratuïta a canvi de portar aliments pel  banc d’aliments de Càrites.  
• Classes dirigides de fitness gratuïtes per tothom. 
• Sorteig d’1 quota anyal 2012 gratuïta. 
Hi podran participar totes les persones que vinguin i aportin aliments (socis i no 
socis). 

 
Promoció puntual pels socis: 

 
• Abonaments de classes dirigides de fitness  2 setmanes gratuïtes del 24 de 

desembre al 4 de gener. 
• Obsequi d’una samarreta d’Ordino – Casamanya als joves socis que hagin 

complert 17 anys al 2012.  
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- Donar conformitat al conveni 100/2012.  
 
− Donar conformitat al conveni 101/2012.  
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la 
següent sanció de circulació :  
 
Constat 19196 sanció per contravenir l’art 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 d’octubre de 2012, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DEL 18 D’OCTUBRE DE 2012  
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 11 d’octubre 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. 2012/638 : 18.344,08€ 

  
• ACLO 2012/28189, per un import de 700€. 

 
• LO 2012/28190, per un import de 4.134€.  

 
- Modificacions pressupostàries 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per 
un import de 5.000€. 

 
- A proposta de la junta, acordar : 
 

• Suplement de Crèdit a la Conselleria del Camp de Neu, per un import de 
30.000€,  

 
• Suplement de Crèdit a la Conselleria de Finances, per un import de 

140.000€. 
 
- Adjudicació del concurs per al subministrament i instal·lació de maquinària de 

fitness i accessoris dels gimnàs del Centre esportiu d’Ordino : 
 

Per acord de la Junta de Govern reunida en sessió de data 18 d’octubre de 2012 es fa 
pública la següent adjudicació definitiva: 
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Núm. expedient: 
- 88/2012 Comú d’Ordino 
 
Partida pressupostària: 
- 4025/43120501/603000 
 
Descripció: 
- Subministrament i instal·lació de maquinaria de fitness i accessoris per al 
gimnàs del Centre esportiu. 
 
Anunci de licitació: 
- BOPA núm. 43- any 24– 5.9.2012 
 
Forma d’adjudicació: 
- Concurs 
 
Modalitat de contractació: 
- Normal 
 
Identitat de l’adjudicatari: 
- GENMAT ACTIU 
 
Import de l’adjudicació: 
- 7.419,50 € impostos indirectes inclosos 
 
Termini de subministrament: 
- Abans del 31 de desembre 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

 
- A proposta de la junta, aprovar la modificació de l’Ordinació de preus públics : 
 

Des de la Conselleria de Cultura, Educació, Joventut i Benestar s’ha sol·licitat 
l’establiment del preu públic per la venda del DVD del reportatge “El Pic 
d’Arcalís, la muntanya solar “. 
 
S’ha estimat que el cost total del DVD, que inclou els treballs de filmació, 
desplaçaments en helicòpter, edició, locució, postproducció, guió, entrevistes, 
autoria, disseny gràfic i producció de còpies, entre d’altres, serà 
d’aproximadament 14.300€ per 2.000 unitats. El preu de cost unitari s’estima 
doncs en 7,15€. 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 24 de novembre del 2011, publicada al 
BOPA núm. 76, del  7 de desembre del 2011. 
 
Atès l’article 32 Venda de publicacions i altres elements. 
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Atesa la voluntat d’estipular el preu per la venda del DVD del reportatge “El Pic 
d’Arcalís, la muntanya solar “. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 25 d’octubre ha aprovat 
la següent: 

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

 
Article primer 

 
S’aprova modificar l’article 32 Venda de publicacions i altres elements afegint a l’apartat 2.A) 
Imports de publicacions diverses, el subapartat 10, que queda amb el redactat següent: 

Article 32 

Venda de publicacions i altres elements 

 
1. Imports 
A) Publicacions diverses 

1.  Llibre de Sorteny, 25€  
2 . Llibre Ordino:– “Arcalís Vestit de Blanc”, 40,70€ 
3. Vídeos Casa Pairal: “Temps era temps”: 
preu jubilats  8€         
 preu no jubilats 10€  
4. Llibre Ordino: “Fets, gent i cases”, 50€ 
5. Llibre fotos Ordino Montané – Riba, 55€ 
6. Llibre “Entre Ordino i La Massana una història d’homes, terra i Límits”, 25€ 
7. Llibre de Toponímia, 30€ 
8. Llibre d’Ausat, 30€ 
9. Llibre Ordino segle XV, una petita història d’Andorra d’Albert Pujal, 45€. 
10. DVD del reportatge “El Pic d’Arcalís, la muntanya solar “, 10€  

 
 Disposició Final 

 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Es proposa per aprovar en la propera sessió de Consell de Comú: 
 
Donar conformitat a l’acceptació de la servitud de dret de pas de forma perpètua, 
irrevocable i gratuïta de les canonades de la xarxa general d’aigües residuals per 
les parcel·les  1, 2, 3, 4, 5 i 6 del lloc dit  Prat d’Escoté situades a la partida de 
Puntal al Serrat. 
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  

 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al Reglament de procediment intern del Consell d’Infants de la 
parròquia d’Ordino. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Informacions:  
 
─ Arran de l’entrada en vigor del nou Reglament pel procediment simplificat de 

comerç, i segons la proposta enviada per Govern, s’han adaptat a les 
necessitats del Comú els formularis de sol·licitud de comerç següents:  

 
o Reserva de nom comercial, T3-332, v18.10.2012 
o Sol·licitud d’obertura de comerç, T3-060 v18.10.2012 
o Sol·licitud de modificació de comerç, T3-062 v18.10.2012 
o Sol·licitud de baixa de comerç, T3-061 v18.10.2012 
o Fitxa tècnica de requeriments associats a la declaració responsable 

de les activitats comercials que s’acullen al procediment simplificat 
 

S’ha modificat l’adreça electrònica per l’adreça física de la persona que sol·licita 
i s’ha inclòs la nostra normativa. 

 
─ El Ministeri de Salut i Benestar ha demanat la implantació d’un nou tràmit: 

“Denuncia per incompliment de la Llei 7/2012 de protecció contra el 
tabaquisme passiu ambiental” O4T001 v15.10.2012.  
 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012 i del reglament que la desenvolupa, 
han creat el tràmit esmentat. El denunciant cal que s’identifiqui en el moment 
d’entrar la denúncia. El ministeri envia els seus inspectors per contrastar els fets 
i si escau, instrueix un expedient. Actualment està prohibit fumar als llocs 
públics i a l’administració i a partir del 13 de desembre la normativa serà 
l’aplicació a tots els espais, públics i privats. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords: 
 
- Autoritzar el funcionari 619, l’agent de l’administració de caràcter indefinit 636, i 

l’agent de l’administració de caràcter eventual 011, a assistir al curs “atenció al 
client turístic nivell 2” que es desenvoluparà del 30 d’octubre al 5 de novembre 
d’enguany. Aquesta formació no té cap cost per al Comú ja que va a càrrec 
d’Infoturisme.  
 

- Vist l’informe presentat pel cap de departament de Serveis es proposa 
prorrogar fins el 30 de novembre els contractes dels següents agents de 
l’administració de caràcter eventual: 868, 891, 893, 892, 844 i 263. 

 
- Vist l’edicte intern per cobrir la plaça de Cap de secció de la casa pairal, vistes 

les entrevistes fetes a les dues candidates i vistos els informes adjunts, es 
proposa el funcionari 044 per a ocupar la plaça vacant de Cap de secció de la 
casa pairal a partir del mes de gener de 2013. S'estableix un període de prova 
de sis mesos tal com preveu l'article 35 de l'OFP. 
 

- S'acorda atorgar un CRA de 200€ bruts/mes al funcionari 424 per assumir les 
tasques i responsabilitats del funcionari 070, mentre duri la seva baixa. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Informació: 
 
Es realitzarà el tercer concurs de fotografia a través de l’aplicació Instagram. 
Aquesta edició es penjarà al web oficial (www.statigram) i arribarà als 80 milions 
d’usuaris de tot el món.  
 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
Acords:  
  
Vista la Sentència núm. 71-2012 del Tribunal Superior de Justícia de data 4 
d’octubre, donar curs a l’expedient 001/2004. 
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S’informen i es resolen favorablement les propostes de despesa següents:  
 
- AC 2012/28134, per un import de 9.960,80€, a l’empresa adjudicatària del 

concurs de petits treballs d’obra. 
 
- Mitjançant l’autorització de despesa número 28121/2012, aprovar el plec de 

bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs 
públic per la realització dels treballs de la 1a i 2a fase d’ampliació del parc 
infantil de Prat de Call i publicar l’edicte corresponent. (Codi: PACP/COO/12-O, 
M/COO/12-O, PCTP/COO/12-O, QP/COO/12-O, P/COO/12-O, ESS/COO-12-
O i PL/COO/12-O). 

 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Sol·licitud número 3019907, de data 5 d’octubre de 2012. 
 
- A proposta de la junta : 
 

• Donar conformitat al conveni de cessió dels terrenys afectats per l’eixample 
de la CG3 i rotonda de gir a la Cortinada, entre el Govern, el Comú d’Ordino 
i una tercera persona.  

 
• Donar conformitat al conveni de cessió del terreny afectat per l’eixample de 

la CG3 i rotonda de gir a la Cortinada, entre el Govern, el Comú d’Ordino i el 
Quart de la Cortinada.  

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
  
Acords: 
 
- Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats dins el terme 

del Serrat, i el Quart de Llorts segons es detalla en els documents.  
 
- Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats als carrers i/o 

accessos de titularitat privada del terme d’Ordino segons es detalla en el 
document. 

 
S’informa i es resol favorablement la proposta de contractació següent: 
 
AC 201200028104, per un import de 600,00€. 
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TURISME I ESPORTS 

 
TURISME: 
 
Acords: 
 
- AC 201200028188 per un preu de 842,50€. 

 
- A proposta de la junta deixar sense efecte la proposta d’acord de la Junta de 

Govern del 24 de maig de 2012 aprovada en Consell de Comú del 31 de maig 
de 2012 en relació al contracte de patrocini per a les edicions 2013, 2014 i 
2015 de l’Ultratrail d’Andorra, entre l’empresa CIMS MÀGICS, VALLNORD SA i 
el Comú d’Ordino i donar conformitat al nou contracte de patrocini. 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Informació: 
 
Del dia 6 de novembre al 5 de desembre, la sala de reunions del CEO acollirà 
l’exposició “40 anys d’olimpisme andorrà”. 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a mantenir els preus comercials amb els hotels de la 

parròquia d’Ordino i de la Massana que tenen conveni amb el CEO per la 
temporada 2012-2013.  

o Entrada temporada baixa: 3€ 
o Entrada temporada alta: 6€  

 
- Donar conformitat al redactat de la plantilla dels convenis de col·laboració entre 

els Hotels d’Ordino i la Massana i el Comú d’Ordino. 
 

  
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 18 d’octubre de 2012, per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 25 
d’octubre de 2012  
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