
CONSELL DE COMU 
31 D’OCTUBRE DE 2013 

 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària 
Hora de l’inici: 17: 05 
Hora d’acabament: 17: 39 
 
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: Zita Barrio Lopez 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de setembre de 

2013.  
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 26 de setembre i del 3, 10, 17 i 24 d’octubre 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 una proposta d’aprovació, si escau, del 
text de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del Patrimoni Cultural 
d’Andorra, acordat en Reunió de Cònsols i si hi ha lloc, proposta d’acord per a 
l’inici del procediment establert per a l’entrada de la proposició de Llei a Tràmit 
parlamentari. 
 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 

de setembre 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 26 de setembre 
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 26 de setembre i del 
3,10,17 i 24 d’octubre de 2013 : 

 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 26 DE SETEMBRE DE 2013 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/530 per un import total de 
22.604,36€.  

 
• ACLO 2013/28242, 2013/28243 i 2013/28244, per un import total de 

7.103,97€. 
 

• LO 2013/28247, per un import de 1.987,46€. 
 

• ACLO 2013/28249, per un import de 1.500€. 
 

• ACLO 2013/28250, per un import de 5.000€. 
 
- Devolució d’ingressos: 
 

• Rebut 294270: ordenar d’ofici el pagament en concepte de devolució 
d’ingrés per un import de 42,30€.  

 
• Rebut 297547: ordenar d’ofici, el pagament en concepte de devolució 

d’ingrés per un import de 31,80€.  
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- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un import 
de 3.000€. 

 
• Transferència de crèdit a Gabinet de Cònsols, per un import de 6.500€. 

 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3022925, de data 13 de setembre de 2013. 
 
─ Número 3022217, de data 1 de juliol de 2013. 
 
─ Número 3022274, de data 10 de juliol de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  

 
- Donar conformitat a la demanda d’excedència de dos anys, a comptar a partir 

del 20 de desembre de 2013, a l’agent de l’administració de caràcter indefinit 
424.  

 
- Donar conformitat al plec de bases i publicar un edicte per convocar una plaça 

d’agent de circulació comunal. 
 
- Publicar amb caràcter d’urgència un edicte per a cobrir la plaça de monitor - 

socorrista, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a la demanda del Sr. I.C.M i autoritzar-lo a aparcar el bus 
parroquial durant els mesos de gener i febrer del 2014 a l’aparcament tancat de 
Prat de Call.  
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S’informa i es resol favorablement  la següent sol·licitud: 
 
BÚSTIA ELECTRÒNICA 
 
Número de registre 3022986. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3022929, de data 13 de setembre de 2013. 
 
- Número 3023004, de data 20 de setembre de 2013. 
 
- Número 3023017, de data 23 de setembre de 2013. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3022767, de data 3 de setembre de 2013. 
 
- Número 3022768, de data 3 de setembre de 2013. 
 
- Número 3022971, de data 18 de setembre de 2013. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acords:   
 
Donar conformitat a la demanda d’Africand.   
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords:   
 
- Donar conformitat a reobrir la zona esportiva del CEO els diumenges, durant  el  

període comprès entre l’1 de desembre i el 27 d’abril; i a tal efecte elaborar un 
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nou conveni de col·laboració entre el centre esportiu dels Serradells i el CEO 
per a la utilització de les instal·lacions esportives pels respectius socis. 

 
− Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

efectuada per la FEDERACIÓ ANDORRANA DE BASQUET.  
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS: 
 
Acord:    
 
Incloure com a places de zona blava les 12 que hi ha actualment lliures, o 
ocupades per vehicles comunals, a la planta baixa de l’aparcament vertical.  
 
CIRCULACIÓ: 

 
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent 
sanció de circulació: 
 
Constat 19693. 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Sol·licitud núm. 3022990. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 26 de setembre de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 3 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 de setembre 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” 2013/549, per un import total de 
26.163,26€. 

 
• ACLO 2013/28755, per un import de 600€. 
 

- Modificacions pressupostàries: 
 

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

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

per un import de 7.000€. 
  

• A proposta de la junta, s’aprova la transferència de crèdit a la Conselleria de 
Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 18.000€. 

 
• Ampliació de crèdit a diverses conselleries per un import total de 

15.254,15€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per un 
import de 2.000€. 

 
• A proposta de la junta, s’aprova la transferència de crèdit a la Conselleria 

d’Administració i Comunicació per un import de 4.700€. 
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- Acords de resolució: 
 

• Número d’expedient 5569/2013, de data 17 de setembre del 2013. 
 

• Número d’expedient 5511/2013, de data 7 d’agost del 2013. 
 
• Número d’expedient 555/2013, de data 20 d’agost del 2013. 

 
- Devolucions d’ingrés: 
 

• Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingrés als abonats de 
l’aparcament per l’aplicació de la nova tarifa. 

 
• Ordenar d’ofici, la devolució per ingrés indegut a la quota familiar de la Sra. 

I.S.C, per un import de 118,90€.  
 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord: 
 
Modificació del  procediment intern de contractació pública mitjançant concurs.  
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acords:   
 
Donar conformitat a la col·laboració del funcionari 239 els dimarts i dijous d’11 a 14 
hores, per poder destinar un administratiu de tràmits a la tasca d’actualització en 
els registres informàtics de les adreces del nou carrerer segons el procediment que 
es va aprovar en Junta de Govern.  
 
Terrasses de bar 
 
Iniciar el procediment sancionador als establiments que han instal·lat terrasses de 
bar en espais públics sense autorització i nomenar instructor dels expedients al 
funcionari 232. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/009. 
 
- Autoritzar el funcionari 454 a assistir al curs “posicionament web i analítica 

web”, dia 14 d’octubre.  
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acords:  
 
Donar conformitat a la demanda mitjançant carta de referència 347. 
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3021038, de data 22 de febrer de 2013. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3022417, de data 25 de juliol de 2013. 
 
- Número 3022458, de data 31 de juliol de 2013. 
 
- Número 3022991, de data 19 de setembre de 2013. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Atendre la demanda de  l’Àrea de Cartografia del Govern d’Andorra i lliurar-los 

la numeració dels portals, en suport digital format dgn, corresponents a les 
zones d’Ordino, el Serrat, Llorts i Arans, actualment ja definida. Aquesta 
mateixa informació corresponent a les zones de la Cortinada, Ansalonga i 
Sornàs també serà lliurada al Govern un cop hagi estat definida. 

 
- Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats al terme 

d’Ansalonga. 
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- Donar conformitat al procediment, relatiu a la inscripció al cadastre dels edificis 
que no han estat finalitzats i que hagi transcorregut el termini que la normativa 
de construcció i urbanisme estableix perquè s’acabin les obres. 

 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
− Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la pista d’esquaix del CEO 

efectuada per la FEDERACIÓ ANDORRANA DE TENIS TAULA per començar a  
impartir l’activitat de tenis taula gratuïta durant el curs 2013 – 2014. 

 
− Donar conformitat a les promocions de captació de socis que oferirà el CEO 

conjuntament amb els altres comuns, a la Fira d’Andorra la Vella que tindrà lloc 
els dies 25, 26 i 27 d’octubre: 

 
• matricula gratuïta amb la contractació de la quota anyal i trimestral. 
• 1 forfet de 10 classes dirigides de fitness. 
 
També es celebrarà un sorteig on col·laboraran tots els comuns aportant      
material, abonaments, etc. Des del Centre Esportiu d’Ordino s’oferiran:  
• 10 abonaments mensuals d’entrada al CEO 
• 4 motxilles de la botiga  
• 5 forfets de 10 classes dirigides de fitness  
• 10 rutines d’entrenament del gimnàs  

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS: 
 
Acord:   
 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar 
un concurs públic amb caràcter d’urgència, per l’adquisició d’una moto tipus 
“Quad” pel Departament de Serveis del Comú d’Ordino. (Codi  PB/CSU/13-AB)”. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 3 d’octubre de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 10 D’OCTUBRE DE 2013 
            
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 3 d’octubre 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” 2013/565, per un import total de 
12.112,48€  

 
• OPNP 2013/29956, per un import de 59,25€. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord : 
 
Nomenar l’agent de l’administració de caràcter eventual 728 a assistir en nom del 
comú a la fira expogrup, el proper 15 d’octubre. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acords: 
 
─ Donar conformitat a la creació del nou tràmit de “Sol·licitud de targeta 

d’estacionament en zones verdes” (T3-334) i al procediment intern del tràmit 
corresponent. 
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─ Donar conformitat al procediment intern d’enviament de cartes amb acusament 
de recepció. 

 
S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3023086, de data 1 d’octubre de 2013. 
 
─ Número 3022507 de data 7 d’agost de 2013. 
 
Terrasses de bar 
 
─ Número 3022976 de data 19 de setembre de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Autoritzar els funcionaris 454 i 59 a assistir al curs “VMware vSphere 5.1, Install, 

Configure & Manage” del 18 al 22 de novembre.    
 
- Vist que en el moment de presentar la junta ja hi han sis inscrits al curs de 

aerografia s’acorda la retribució proposada al professor. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement sol·licitud següent: 
 
BÚSTIA ELECTRÒNICA 
 
Número de registre 3023105. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
  
A proposta de la junta s’acorda :  
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Aprovar provisionalment la modificació de les Ordinacions reguladores de la 
normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP d’Ordino, en el redactat 
dels articles 92.7, Cobertes dels edificis i 118 Elements d’eficiència ambiental, de 
conformitat amb l’escrit que es publica al Bopa, facultar qualsevol d’ambdós 
cònsols a signar-lo. A tal efecte, enviar una carta a Govern perquè la Comissió 
Tècnica d’Urbanisme faci l’informe preceptiu.  
 
S’informen i es resolen  favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3023096, de data 2 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023104, de data 3 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023107, de data 3 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023131, de data 7 d’octubre de 2013. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la demanda de la societat SECNOA SAU  per la 

col·laboració en l’organització de la Copa del Món FIS d’Snowboard Cross de 
l’any 2014  que se celebrarà a Vallnord sector  Arcalís,  amb les accions que es 
proposen 
 

- Sol·licitar l’ajuda i el patrocini proposat a la Mostra Gastronòmica d’Andorra, per 
la propera edició de l’any 2014. 

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent 
sanció de circulació : 
 
Constat 19668. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 10 d’octubre de 2013, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 17 D’OCTUBRE DE 2013 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 10 d’octubre 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” 2013/583 per un import total de 
27.748,12€. 

 
• OPNP 2013/31305, per un import de 108€. 
 
• ACLO 2013/31531, 31532 i 31533, per un import total de 2.850€. 

 
• ACLO 2013/31535, 31536 i 31537, per un import total de 2.850€. 

 
• ACLO 2013/31539, 31540 i 31541 per un import total de 2.850€. 

 
• A proposta de la junta, donar conformitat a l’ACLO 2013/31307 per un 

import de 75.997,14€.  
 
- Modificacions pressupostàries 
 

• A proposta de la junta, aprovar el  suplement de crèdit per un import de 
1.259.811,83€. 
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• Ampliació de crèdit a l’Escola Bressol la Baldufa per un import de 50.000€. 

 
- Baixes fora de termini del CEO: 
 

Acceptar les regularitzacions de deutes proposades. 
 
- Baixa d’actius immobilitzats: 
 

A proposta de la junta, donar de baixa del registre d’immobilitzats els actius del 
Centre esportiu d’Ordino presentats. 

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

de deutes.  
 

 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 31073/2013 per un import de 287€. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord : 
 
Es revoca l’acord pres en junta de data 12 de setembre del 2013 només pel que fa 
al nomenament d’instructor dels expedients ED 004 i ED 005, la resta queda 
inalterable. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acords: 
 
─ Modificar les sol·licituds d’inscripció, modificació i baixa al cens de població, 

T3-010, T3-011 i T3-009 respectivament per incloure un apartat on s’indiqui 
l’adreça electrònica, en substitució de les dades de la persona de contacte.  
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─ Es dona conformitat a les accions proposades en relació a l’expedient 

sancionador 1-2010. 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Utilització de nom 
 
Número 3023160, de data 9 d’octubre de 2013. 
 
Comerç 
 
─ Número 3021784, de data 22 de maig de 2013. 

 
─ Número 3023090, de data 1 d’octubre de 2013. 
 
─ Número 3023098, de data 2 d’octubre de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/011. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Número de registre 3023184. 
   
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3023205, de data 15 d’octubre de 2013. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3023166, de data 10 d’octubre de 2013. 
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- Número 3023169, de data 10 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023183, de data 11 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023185, de data 11 d’octubre de 2013. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3022554, de data 14 d’agost de 2013. 
 
- Número 3022842, de data 9 de setembre de 2013. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acord:  
 
S’acorda la proposta en relació a la resposta al recurs d’alçada núm. 8.157.876. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 

 
Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada pel CENTRE D’ESTUDIS DE LA 
NEU I LA MUNTANYA D’ANDORRA. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informen i es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les  
següents sancions de circulació : 
 
- Constat 19741. 
 
- Constat 19593. 
 
- Constat 19754. 
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S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a 
les següents sancions de circulació : 
 
- Constat 19398. 
 
- Constat 19585. 
 
- Constat 19599. 
 
 
BENESTAR SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: 
 
A proposta de la junta es dóna conformitat a l’adjudicació de l’habitatge destinat a 
ús social. 
 
LUDOESCOLA: 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al redactat del model de conveni número 1, entre el Govern 

d’Andorra i el Comú d’Ordino per a la utilització de les instal·lacions del 
menjador de les Escoles Andorrana i Francesa d’Ordino 

 
- Donar conformitat al redactat del model de conveni número 2, entre el Govern 

d’Andorra i el Comú d’Ordino per a la utilització d’algunes de les instal·lacions 
de les Escoles Andorrana i Francesa d’Ordino: la cuina i el menjador. 

 
 
             
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 17 d’octubre de 2013, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 24 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 17 d’octubre de 2013.                 
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2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/608 per un import total de 
18.995,16€. 

 
• ACLO 2013/32325, 32326 i 32327, per un import total de 10.398,26€. 

 
• ACLO 2013/32385 i OPNP 2013/32386 i 32437, per un import total de 

15.610,48€. 
 

• ACLO 2013/32577 i OPNP 2013/32579, per un import total de 256,12€. 
 

• ACLO 2013/32558 i OPNP 2013/32569, per un import total de 2.736,83€. 
 
- Renovació pòlissa de crèdit 

 
A proposta de la junta, s’autoritza la renovació de la pòlissa de crèdit  sindicada 
amb l’ABA del Comú d’Ordino. 
 
En aquest sentit, es proposa facultar als cònsols a signar la pòlissa 
corresponent. 

 
- Taxa Guardes Comunes 
 

Es procedirà a enviar la facturació corresponent a la Taxa de guardes 
comunes. 
 

- Lloguer semovents  
 

Ordenar el pagament de la prestació de serveis de sementalia. 
 
- Acord de resolució de sol·licitud:  
 

Número d’expedient 5602/2013. 
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- Modificacions pressupostàries 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per 
un import de 10.000€. 

 
- A proposta de la junta, s’aproven les següents modificacions pressupostàries :  
 

• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 
143,00€. 

 
• Suplement de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 

463,00€. 
 

• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 
677,07€. 

 
• Suplement de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 

596,00€. 
 
• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 

2.300€. 
 

• Suplement de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 
5.013,75€. 

 
• Suplement de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un 

import de 1.440€. 
 

• Suplement de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un 
import de 585€. 

 
• Suplement de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un 

import de 585€. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acords: 
 
- A proposta de la junta s’aprova el Reglament de l’Arxiu Comunal del Comú 

d’Ordino i es procedeix a la seva publicació al BOPA. 
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- Donar conformitat a lliurar el plec de càrrecs de l’expedient disciplinari núm. ED 
004/2013 i la corresponent carta de notificació. 

 
- Donar conformitat a lliurar el plec de càrrec de l’expedient disciplinari núm. ED 

005/2013 i  la corresponent carta de notificació. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al següent calendari de reunions ordinàries del Consell dels 

infants:  
 

• 25 de novembre de 2013 a les 10:15 h. 
• 17 de març de 2014 a les 10:15 h. 
• 26 de maig de 2014 a les 10:15 h. 

 
- Donar conformitat a la demanda de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança. 

 
- Donar resposta a la carta rebuda el passat 18 d’octubre de la ministra 

d’Educació i Joventut i nomenar, fins al 31 de desembre de 2015, les persones 
següents, en tant que representants del Comú d’Ordino, a les Juntes d’Escoles, 
de l’Escola Andorrana d’Ordino:  

 
• Representant a la Junta d’Escola del centre de maternal i de primera 

ensenyança de l’Escola Andorrana d’Ordino:  l’Hble. Sra. Gemma Riba 
Casal, consellera d’Educació i Cultura. 

 
• Representant a la Junta d’Escola del centre de segona ensenyança de 

l’Escola Andorrana d’Ordino: la Sra. Anna Call Parramon, cap del 
Departament d’Educació, Cultura i Joventut. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3023030, de data 24 de setembre de 2013. 

 
─ Número 3023123, de data 7 d’octubre de 2013. 
 
─ Número 3023181, de data 11 d’octubre de 2013. 
 
─ Número 3023240, de data 18 d’octubre de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords: 

 
- Donar conformitat al preu de retribució de les hores de treta de neu. 
 
- Vist l’informe presentat pel cap de departament de serveis, renovar els 

contractes dels següents agents de l’administració de caràcter eventual: 933, 
938, 925, 928, 891, 892, 902,  

 
- A proposta de la junta s’aprova la modificació de l’article 60 del text refós del 

Reglament intern del Servei de Circulació del Comú d’Ordino i es procedeix a la 
seva publicació al BOPA. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3023213, de data 16 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023223, de data 17 d’octubre de 2013. 
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- Número 3023251, de data 21 d’octubre de 2013. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
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 2013-2014. 
 

- Donar conformitat al model de conveni de col·laboració entre els Hotels 
d’Ordino i la Massana i el Comú d’Ordino.  

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a 
les següents sancions de circulació : 
 
- Constat 19845. 
 
- Constat 19830. 
 
Acord:  

 
A proposta de la junta, s’aprova el Decret de Regulació de l’estacionament de 
vehicles a les carreteres  secundaries i zones amb risc d’allaus a Ordino,  
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord: 
 
A proposta de la junta, s’aprova la modificació de l’ordinació d’inspecció i control 
de tinença d’animals de companyia. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 24 d’octubre de 2013, per unanimitat. 
 
 
Assumptes no previstos en l’ordre del dia : 
 
Es dóna conformitat a la proposta d’aprovació del text de modificació de la Llei 
9/2003, del 12 de juny, del Patrimoni Cultural d’Andorra, acordat en Reunió de 
Cònsols i a la proposta d’acord per a l’inici del procediment establert per a 
l’entrada de la proposició de Llei a Tràmit parlamentari. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 31 
d’octubre de 2013.  
 
 
 
 
P.O. del Comú:                                          Vist i plau: 
La secretària general                                  El cònsol major 
Zita Barrio Lopez       Bonaventura Espot Benazet 
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