
CONSELL DE COMU 
15 DE FEBRER DE 2012 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Tradicional dels arrendaments  
Hora de l’inici: 17.07 h 
Hora d’acabament: 17.35 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet 
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach 
− Gemma Riba Casal 
− Ludovic Albós Cavalière 
− Bartumeu Gabriel Baella 
− Patric Simon Riba 
− Miquel Pujal Rius 
− Eva Font Denjean 
− Lucia Muñoz Muruzabal 
− Enric Dolsa Font 
− Èric Bartolomé Levos 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Ordre del dia previst: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 5 de gener de 
2012.  

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

les Juntes de Govern del 5, 12, 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2012.   
 

3. Arrendament dels cortons. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 5 de 
gener 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. 
  
I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el 5 de gener de 2012. 
 
 

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes 
de les actes de les Juntes de Govern del 5, 12, 19 i 26 de gener i 
2 i 9 de febrer de 2012 :  
 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
 DE 5 DE GENER DE 2012  

 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES: 
 
Informació: 
 
Associació de Bancs d’Andorra 
 
S’informa de l’escrit rebut de l’Associació de Bancs Andorrans de data 15 de 
desembre de 2011, on ens comuniquen que en la reunió del Comitè directiu de data 
7 de desembre passat es va acordar modificar les condicions per a les noves pòlisses 
de préstecs i crèdits als Comuns del Principat d’Andorra amb efectes a partir de l’1 
de gener de 2012, les quals produiran l’interès que resulti d’incrementar un 2,5% el 
tipus Euribor .  
 
A l’última renovació de la pòlissa del Comú realitzada en data 25 de novembre de 
2011 el tipus aplicat va ser d’Euribor més 2 punts. 
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Acords: 
 
– Ordres de pagament: 
 
• Relació d’ordres de pagament  “O” 

Núm. 2012/1 : 96.530, 38€ 
 
• ACLO 2012/559, per un import de 10.000€. 

 
• 2012/560, per un import de 80,22€. 

 
• 2012/561, per un import de 30€. 

 
• ACLO 2012/689, per un import de 2.741,99€.  

 
• ACLO 2012/690, per un import de 1.051,34€. 

 
• 2012/698, per un import de 95€. 

 
– Calendari per l’aprovació de la modificació del pressupost 2012: 
 

S’aprova el calendari següent: 
 

Fins el 20/1/2012, els responsables han de lliurar a Intervenció la següent 
documentació, amb el vistiplau del consellers corresponents i de la Comissió si 
escau: 
 

– Les fitxes d’inversió ( excel ) amb la descripció i proposta de dotació pel 
capítol 6 del pressupost de despesa. 

– Les propostes de modificació de partides amb dotació aprovada, amb 
la deguda justificació. 

– Les propostes d’incorporació de noves partides que no siguin del 
capítol 6 amb la deguda justificació. 

– Les propostes de modificació estructural, ja sigui de classificació 
administrativa com de classificació funcional. 

– Les propostes d’incorporació de noves previsions d’ingressos si 
escauen. 
 

Del 23 al 27 de gener Intervenció elaborarà l’expedient de modificació de 
pressupost per presentar a la Junta de Govern. 
 
La Junta de Govern en sessió del 2 de febrer acordarà, si escau, la proposta al 
Consell de Comú de la modificació del pressupost. 
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– Anul·lació de deutes: 
 

A proposta de la Junta de Govern, s’aprova l’anul·lació dels deutes per prescripció 
per un total de 8.074,54€, atès que no s’ha pogut identificar als obligats tributaris,   

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
Informació: 
 
Dels guanyadors del 10é. Concurs de Nadales i Calendaris d’Advent i del 5é. 
Concurs de Pessebres: 
 

Concurs de Nadales i Calendaris d’Advent: 
 
Categoria Hivern :  

• 1r. Premi: Naia Olaskoaga 
• Accèssit: Pere Cerqueda i Irene Garcia 

Categoria Pare Noël :  
• 1r. Premi: Jessica de Sa Franco 
• Accèssit: Ingrid Brosset 

Categoria Arbre de Nadal :  
• 1r. Premi: Ona Olaskoaga 
• Accèssit: Laia Cardús i Clàudia Azcarate 

 
Categoria Bola de Neu :  

• 1r. Premi: Patrícia Sucarrat 
• Accèssit: Laura Delmas 

 
     Concurs de Pessebres:  
 
     Categoria A:   Ludoescola (grup dels Sigronets) 
     Categoria B:  Ovelletes (Ona i Laia Olaskoaga) 
                         Ludoescola (grup Mirimois) 
     Categoria C:   Escola d’Art (Sunny Angel, Isaac, Estelle Eychenne) 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ: 
 
Acords:  
 
- El funcionari 274 no podrà, durant un temps concret, efectuar totes les tasques 

assignades al seu lloc de treball. S’acorda que durant aquest període doni suport 
administratiu a altres departaments. Pel que fa a les seves tasques, aquestes 
seran assumides per la resta de companys alternativament.  

 
- Vist l'article 56 de l'OFP (vacances) i ateses les necessitats del departament, 

s'autoritza que el funcionari 563 pugui realitzar els 7 dies de vacances pendents 
del 2011 més enllà del 31 de gener de 2012, i com a màxim fins el 31 de març de 
2012.  

 
- Vist l’acord de Junta de Govern del 27 de maig de 2010 que es reprodueix a 

continuació: 
 
Vist que la relació contractual dels agents de l’administració de caràcter eventual està regulada pel Codi de 
relacions laborals,  

 
Vist que el Codi de relacions laborals preveu en el seu article 73 -Permisos no retribuïts b) Dos dies o quatre 
mitges jornades dins un any natural per assumptes de caràcter personal. En aquest cas l'absència s'ha de 
notificar amb una antelació mínima d'una setmana; 
 
Vist que l’article 55 de l’Ordinació de la funció pública preveu que els funcionaris i agents de l’administració de 
caràcter indefinit poden gaudir d’un permís retribuït de 40 hores a l’any per assumptes personals,  
 
Donar conformitat a que els agents de l’administració de caràcter eventual tinguin els mateixos beneficis que 
la resta del personal i puguin gaudir d’un permís retribuït de dos dies o quatre mitges jornades per assumptes 
de caràcter personal. Se’ls demanarà també els justificants corresponents.  
 
Es dona validesa a aquest acord fins el 31 de desembre de 2012. 
 

OBRES I URBANISMES  

 
OBRES I URBANISME:  
 
Acord:  
 
Sol·licitar a la secció administrativa de la Batllia, l’execució del contingut de l’acte 
administratiu corresponent a l’expedient 005/2011.           .  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Sol·licitud  número 3017367, de data 29 de novembre de 2011. 
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– Sol·licitud número 3017547, de data 16 de desembre de 2011. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3017411, de data 5 de desembre de 2011. 
 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME: 
 
Donar conformitat a la demanda de Grandvalira, per carta de data 12 de desembre 
de 2011, per la col·locació d’una lona promocional amb motiu de la celebració de la 
Copa del Món Femenina d’esquí alpí. 
  

BENESTAR SOCIAL 

 
CASA PAIRAL: 
 
Acord: 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC2012/703, per un import de 375€. 
 
S’aprova la Junta de Govern del 5 de gener, per unanimitat 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
 DE 12 DE GENER DE 2012  

 

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES: 
 
Informació: 
 
S’ha rebut de Govern l’import de 1.443.581,43€ corresponent al pagament del 1r 
trimestre del 2012. 
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Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” 
Núm. 2012/2 :  860,78€ 

 
• ACLO 2012/973, per un import de 65.000€. 

 
• 2012/962, per un import de 1.378€. 
 
• OPNP2012/960, per un import de 208,91€ i O 2012/955 per un import de 

62,69€. 
 

• OPNP 2012/966, 2012/971, 2012/974 i 2012/975, per un import total de 
194,40€. 

 
- Calendari Fiscal 
 

Es dóna conformitat al calendari següent per l’establiment de les dates per a la 
notificació de facturació i definició del període voluntari de pagament i presentació 
de la corresponent remesa al banc dels diferents concepte tributaris previstos per 
a l’exercici 2012: 

 
Aquest calendari es publica al BOPA, a la web institucional i al butlletí 
informatiu. 

 
Tribut Data inici 

notificació 
de 

facturació 

Data presentació 
remesa bancària al 

cobrament 

Data fi període 
voluntari i inici 
del període de 

constrenyiment 
Impost tradicional del foc i lloc 05/03/2012 10/04/2012 29/05/2012 
Impost sobre la propietat 
immobiliària  

05/03/2012 10/04/2012 29/05/2012 

Impost sobre els rendiments 
arrendataris 

04/02/2013 18/02/2013 10/04/2013 

Impost sobre la radicació 
d’activitats comercials, 
empresarials i professionals 

16/04/2012 14/05/2012 03/07/2012 

Taxa de manteniment de 
cementiris 

16/04/2012 14/05/2012 03/07/2012 

Taxa de guardes comunes 29/10/2012 12/11/2012 30/12/2012 
Rètols indicadors i publicitaris 05/03/2012 10/04/2012 29/05/2012 
Reserves d’estacionament i 
guals 

05/03/2012 10/04/2012 29/05/2012 
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- Rescissió de contractes. 
 

• Atès l’informe dels tècnics, es resol el contracte número 99/2010, de mutu 
acord, com es preveu a l’article 10. Es procedirà a convocar un nou concurs 
conjuntament amb la Central de compres del Comú de la Massana. 
 

• Es dóna conformitat a no renovar el contracte número 1/2009, a tal efecte es 
procedirà a la seva notificació abans del 17 de gener d’enguany. 

 
 

GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords:  
 
– Modificar l’ordre de notificació de  les autoritats comunals en relació al protocol  

d’avís en cas d’allaus a la Parròquia d’Ordino. 

 
1. Cònsol major, Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet 

2. Cònsol menor, Hble. Sra. Consol Naudí Baixench  

3. Conseller de Comú i President de la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació, Hble. Sr. Patric Simon Riba 

4. Conseller de Comú, Capità i President  de la Conselleria d’Administració I 
Comunicació, Hble. Sr. Ludovic Albós Cavalière 

5. Conseller Major, Hble. Sr. Jordi Ordoñez Adellach 

6. Consellera Menor, Hble. Sra. Gemma Riba Casal 

 
– Per acord de la Junta de Govern del 25 d’agost de 2011 es va acordar que el 

Departament de Cultura, Joventut i Benestar deixaria d’assumir les activitats 
següents: 

 
• Caldo de carnaval (dilluns de Carnaval) 
• Caramelles (diumenge de Pasqua) 
• Sant Pere 
• Fira de Santa Llúcia  
 

Vist que la Fira de Santa Llúcia ja ha estat assumida pel Departament de Turisme, 
Vist que les activitats de la trobada de Buners i l’Art Camp es fan cada dos anys i 
que se n’han eliminat d’altres,  
 
Donar conformitat a que sigui el servei d’Activitats i Promoció que es faci càrrec 
de les activitats corresponents al Caldo de Carnaval, a les Caramelles i a la festa 
de Sant Pere. 
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– A proposta de la Junta de Govern es dóna conformitat a la modificació del 

redactat de l’acord pres en el Consell de data 24 de novembre de 2011, que fou 
el següent: 
 
A proposta de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2011, en consell 
de data 24 de novembre de 2011, es va aprovar autoritzar el Consell 
d’Administració de SECNOA, SAU renovar amb l’ABA (...) per un import màxim 
de 3.000.000, en les mateixes condicions contractades a l’origen (....). 
 
En data 16 de desembre de 2011, l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) ens 
informa, mitjançant carta que el Comitè Directiu va acordar modificar les 
condicions per a les noves pòlisses de préstecs i crèdits als Comuns (...) amb 
efectes a partir del dia 1 de gener del 2012 (...) incrementant en un 2,5% el tipus 
Euribor.  
 
Per a poder fer efectiva la renovació de la dita pòlissa en data 13 de gener de 
2012, l’ABA ens demana un certificat d’acord de consell, dit certificat no pot 
contenir “en les mateixes condicions contractades a l’origen” vist que les 
condicions han canviat. 
 
Es modifica l’acord ometent aquesta menció, per a que el certificat sigui correcte 
i ometre “mentre mantingui la condició d’accionista únic” al final de la frase. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL: 
 
Informació: 
 
Govern ha modificat la sol·licitud de renovació de passaports. A partir del 2 de gener 
és obligatori incloure les impremtes digitals a les sol·licituds. Amb les noves 
sol·licituds ens han lliurat un tampó de tinta. 
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Electors 
 
Número 3017617, de data 28 de desembre de 2012. 

 
Comerç 
 
Número 3017620, de data 28 de desembre de 2011. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

 
Acords:  
 
– Vist que en el calendari de festivitats del 2012 aprovat en el Consell de Comú del 

passat 28 de desembre hi ha dos ponts, el 30 d’abril i el 2 de novembre, 
autoritzar, tal i com s’ha vingut fent els darrers anys, que tot el personal pugui 
gaudir d’un dels dos ponts sense que el nombre de persones absents en 
cadascun d’ells superi la meitat de la plantilla de cada departament. 

 
Pel que fa als departaments o serveis que no poden realitzar un d’aquests ponts, 
s’autoritzarà a traslladar-lo a un altre dia, prèvia demanda a la Junta de Govern de 
cada cas. 
 

– D’altra banda, atès que els dies 24 i 31 de desembre figuren com a festius a la 
tarda (horari de treball fins a les 13 hores), autoritzar que la meitat de la  plantilla 
dels treballadors del Comú pugui fer festa el matí del dia 24 i l’altra meitat el matí 
del dia 31, també sense que hi hagi més de la meitat de la plantilla absent 
cadascun d’aquests dies.  

 
- Renovar el contracte del treballador 823.   
 
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI: 
 
Acords:  
 
– Modificar la definició del camí del Pasturé amb codi 05022, que consta a 

l’ordinació de modificació de l’ordinació de senyalització de les vies públiques i 
edificis (BOPA núm. 78 – any 21 – 21/10/2009), de manera que s’elimini el tram 
del camí entre les finques anomenades “Prat mas d’en Soler” i “Hort del Jan”. 

 
– Atès el certificat de data 19 de desembre de 2011 que el Quart de la Cortinada ha 

lliurat al Comú d’Ordino, eliminar la divergència de titularitat d’una franja de terreny 
d’una superfície de 47,09 m² (ref. 3L00024) que consta inscrita al cadastre, 
corresponent al solapament de la finca anomenada “Prat mas d’en Soler” amb el 
camí del Pasturé.         
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acord: 
 
Establir el dia 16 de setembre d’enguany com a data de celebració de la Mostra 
Gastronòmica.  
 
S’aprova la Junta de Govern del 12 de gener, per unanimitat 
 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
 DE 19 DE GENER DE 2012  

 
FINANCES 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES: 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament   
  

• Relació d’ordres de pagament  “O” 
Núm. 2012 : 49.392,26€      

  
• OPNP 2012/1294, per un import de 218,70€.  
 
• ACLO 2012/1537, per un import de 6.000€. 

 
 
- Modificació d’adjudicació    
 

Es modifica la resolució de data 6 de desembre del 2011 i la publicació al BOPA 
corresponent, amb una fe d’errata :  
 
 on diu   - Evolis R3011 Ribbon Color  933,68 € 
    - Evolis R3011 Ribbon Black  933,68 € 
 
 ha de dir - Evolis R3011 Ribbon Color  52 € 
    - Evolis R3011 Ribbon Black  52 € 
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- Acords de resolució de sol·licituds d’ajudes: 
 

• Número 4487/2011, de data 23 de desembre del 2011,  
 

• Número 4486/2011, de data 21 de desembre del 2011,  
 

• Número  4444/2011 de data 18 de novembre del 2011, 
  
• Número  4445/2011, de data 18 de novembre del 2011,  

 
• Número  4480/2011, de data 14 de desembre del 2011,  

 
• Número  4482/2011, de data 16 de desembre del 2011,  

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

demandes d’ajornament i fraccionament: 
 

• Número d’expedient 4497/2012, de data 12 de gener del 2012,  
 
- A proposta de la Junta de Govern s’aprova la modificació de l’Ordinació de 

preus públics. 
 

• Des de la Conselleria de Turisme i Esports s’ha sol·licitat l’establiment d’un nou 
preu públic per l’abonament a 10 classes dirigides de fitness en el Centre 
esportiu d’Ordino. 

  
S’ha estimat oportú afegir al ventall de productes per la realització de classes 
dirigides d’aeròbic un de nou per a què els socis del Centre puguin, durant un 
període màxim de tres mesos, realitzat de forma discontinua, sense calendari 
establert, 10 classes dirigides al preu de 35 €. La qual cosa suposa un 
descompte sobre el preu unitari de les classes (4,20 €) del 17%. 
 
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 25 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que 
ofereix el Centre esportiu “. 
 
Atesa la voluntat d’estipular aquest nou preu. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 15 de febrer de 2012 ha 
aprovat la següent: 

 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de novembre del 2011 
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Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 25 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix 
el Centre esportiu “, apartat 2 “Imports”, subapartat b.3 “Cursos col·lectius”, que queda amb 
el redactat següent: 
 
3. CURSOS 
COL·LECTIUS 

CLASSE 
DIRIGIDA

FORFET 
SETMANAL

FORFET 
MENSUAL

AERÒBIC 4,20 €  8,75 € 26,25 € 

10 CLASSES 
AERÒBIC  
Vàlid per tres 
mesos (exclusiu 
socis ) 

35€ 

FITXA 
D’ENTRENAMENT 

4 € 

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

 
• Des de la Conselleria d’Administració i Comunicació hi ha la voluntat de 

modificar el preu públic establert pels serveis de celebració de casaments civils 
per les autoritats comunals, atès que actualment aquest preu s’aplica 
exclusivament als no residents a la parròquia. 

  
S’estima oportú afegir l’aplicació d’aquest preu als residents, però se’ls preveu 
l’aplicació d’una bonificació del 50%. 
 
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 o similars”. 
 
Atesa la voluntat de modificar aquest preu 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 15 de febrer de 2012 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 o similars”, els apartats 
1c), 2c) i 4, que queden amb el redactat següent: 

 
1.  Fet generador 
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a) La celebració de casaments civils per les autoritats comunals.  
 
2. Imports 
 
C) Quota per casament:  100 €.    
  
4. Bonificació 

 
Els residents a la parròquia d’Ordino gaudeixen d’una bonificació de: 
 

- 20 € en la primera adquisició de l’exemplar del Llibre Ordino “Gent, Fets i Cases”. 
- 15 € de l’exemplar d’Ordino segle XV.  
- 50% en la quota per a la celebració de casaments civils per les autoritats comunals. 

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

 
 
• Des de la Conselleria d’Obres i Urbanisme es proposa la creació d’un nou preu 

públic dirigit a  aplicar els costos als titulars de cessions urbanístiques pels 
quals calgui la realització d’una taxació per contrastar valoracions 
urbanístiques de terrenys. 

 
Atesa la voluntat de crear aquest preu. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia ...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 12 “Tipologia de preus públics” per afegir l’apartat B.12, que queda 
amb el redactat següent: 

 
B) Per la prestació  de serveis 

 
 12. Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys. 
 

Article segon 
 
S’aprova afegir l’article 35 amb el següent redactat 

 
 Article 35 Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys. 
 

 1. Fet generador 
  

El peritatge relatiu a l’estudi de Taxació efectuat per contrastar valoracions urbanístiques de 
terrenys, en concepte de cessió econòmica i per tot tipus  de classe urbanística de sòl, 
encarregat pel Comú i a càrrec del titular de la cessió. 
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 2. Import 
 

Per cada peritatge realitzat, l'import variable en funció de les despeses reals justificades 
que han estat necessàries.  

 
 3. Pagament 
 
 El pagament s’efectua en el moment del lliurament de l’estudi de Taxació. 
 

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

 
• Atesa la Llei 21/2011 del 15 de desembre del 2011 de modificació de la Llei 

d’arrendaments de finques urbanes del 30 de juny del 1999, es dóna 
conformitat a que els preus dels lloguers dels habitatges del Comú per a 
l’exercici 2012 siguin els mateixos que el 2011 

 
- Renovació de conveni: 
 

Vista la voluntat de renovar la col·laboració entre els comuns de la Massana i 
Ordino en relació a la licitació dels concursos de la Central de Compres, es dona 
conformitat a la signatura del nou conveni. 
 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Proposta d’acords :  
 
- Donar conformitat a la nova nomenclatura dels Departaments, Serveis i Seccions 

del Comú que dimanen de les Conselleries aprovades en el Consell de Comú del 
passat 5 de gener. 

 
FINANCES 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES: (departament) 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
(departament) 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  (departament) 
BIBLIOTECA: (secció) 
ESCOLA D’ART: (secció) 
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ESCOLA DE MÚSICA: (secció) 
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (secció) 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL: (departament) 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ: (departament) 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: (departament) 

 

CAMP DE NEU ORDINO ARCALÍS 
 
OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME: (departament) 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:  (departament) 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: (departament) 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ: (servei) 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU: (departament) 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS: (departament) 
CIRCULACIÓ: (servei) 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
(departament)  
 
BENESTAR SOCIAL 

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: (departament) 
ESCOLA BRESSOL: (departament) 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: (servei) 
CASA PAIRAL: (secció) 
LUDOESCOLA: (secció) 
 
 

- Segons el que preveu l’article 16 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació 
reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i 
senders a la Parròquia d’Ordino, s’acorda l’obertura d’un expedient administratiu 
sancionador, registrat amb el número CAM/001/2012. 
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 

Nomenar la Sra. Gemma Riba Casal, representant del Comú a les escoles de primària 
d’Ordino (francesa i andorrana) i a la Sra. Anna Call Parramon representant del Comú 
de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino. 

 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 

S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3017686, de data 11 de gener de 2012. 
 
─ Número 3017710, de data 13 de gener de 2012. 
 
─ Número 3017711, de data 13 de gener de 2012. 

 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Vist l'article 56 de l'OFP (vacances) i ateses les necessitats del departament, 

autoritzar que el funcionari número 14 pugui realitzar els 8 dies de vacances 
pendents del 2011, més enllà del 31 de gener de 2012, i com a màxim fins el 31 
de març de 2012. 

 
- Autoritzar el funcionari número 33 per a que pugui gaudir dels 7 dies recuperables 

del 2011 durant el proper mes de febrer. 
 
- Atorgar un CRA de 150€ mensuals al funcionari número 644 per realitzar a més de 

les seves, les tasques en substitució del funcionari número 6 i fins a la 
incorporació d’aquest al seu lloc de treball. 
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:  
 
BÚSTIA ELECTRÒNICA 
 
Acord :  
 
Número de registre 3017681, per a la demanda d’una bústia de correu electrònic. 

OBRES PÚBLIQUES 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
 
Renovar el contracte del Sr. Josep Antoni Montané Tomàs, com a representant del 
Comú a la Comissió Tècnica d’Urbanisme  
 
S’informa i es resol  favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3017692, de data 12 de gener de 2012 

TURISME I ESPORTS 

 
TURISME:  

 
Acord:  

 
Donar conformitat a col·laborar als Snow days 2012, amb l’aportació del següent 
material de marxandatge: 

 
Producte Preu de cost 
10 Gots de plàstic del Buners d’Ordino 0.50 €/ unitat 
2 motxilles del buners d’Ordino 3.09 €/ unitat 
5 Pòsters La Cortinada 0.30€/ unitat 
2 tasses vall d’Ordino 3.58€ /unitat 
TOTAL 19,84 € 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Informació: 
 
El proper cap de setmana tindran lloc les proves d’esquí de muntanya de la Copa del 
Món de la Font Blanca, esdeveniment esportiu subvencionat pel Comú amb una 
aportació econòmica de 6.000€.  
 
El Comú col·labora també deixant la pantalla, el retroprojector, taules, i equip de 
sonorització; el CEO obrirà els vestuaris als corredors el diumenge de les 14.30 a les 
17,00 hores per oferir el servei de dutxes. 
 
La prova d’Arcalís comença a la Coma del Forat, el diumenge 22 de gener, entre les 
9,10 i les 10,00 hores, segons les categories. 
 
El lliurament de premis, serà al costat de la sortida a les 13 hores. 
 
Acord : 
 
Donar conformitat a col·laborar als Snow days 2012, amb l’aportació dels següents 
obsequis: 
 

o 10 entrades d’un dia al CEO     
o 5 samarretes Ordino skyline   
o 5 bosses de fitness     
o 27 cinturons:       

 
El valor total d’aquests obsequis és de 261,50 €.  
El preu de cost  és de 99,80 €. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 

CIRCULACIÓ:  
 
Acord : 
 
En Junta de Govern de 20 d’octubre de 2011 es va adjudicar definitivament el 
concurs públic per al subministrament de les gorres de diari de l’uniforme dels agents 
de circulació comunals, 
  
Vista l’acta de la mesa de contractació del concurs, expedida a Canillo el dia 16 de 
gener de 2012. 
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Donar conformitat a aquest canvi d’import d’adjudicació i facultar al Comú de Canillo 
a realitzar, en nom del Comú d’Ordino, les gestions oportunes per aquesta 
modificació. 

BENESTAR SOCIAL 
 

DEPARTAMENT DE SOCIAL:  
 

Acord: 
 
– S’acorda la proposta d’ajuda presentada en l’expedient 007/2009. 
 
- Col·laborar am el projecte Raid Solidari Andorra-Ouzina 2012, amb la recollida de: 
 

• Material escolar: carpetes, bolígrafs, quaderns, llapis, tisores, brúixoles, cinta 
adhesiva, pissarres, llibres per a nens, atles, diccionaris ... 

 
• Llibres i contes en francès. 
 
• Jocs educatius i joguines per a nens: tot el material que es pot utilitzar a 

l’escola d’infants. 
 
• Subministraments higiènics: sabons, xampús, tovalloles, raspalls de dents, 

pasta de dents i tots els accessoris per a bany i dutxa. 
 
• Ordinadors portàtils. 
 
• Equips elèctrics: generadors de llums, bombes d’aigua, plafons solars, cables, 

endolls, llums de neó i tots els accessoris del sistema  elèctric. 
 
Els punts de recollida seran: la Ludoescola, l’Escola Bressol i el Centre Esportiu 
d’Ordino mitjançant uns contenidors que portarà l’organització del projecte. 
 
CASA PAIRAL: 
 
Acord: 
 
Després d’examinar les darreres estadístiques, de realitzar un sondeig i de fer una 
xerrada informativa amb els usuaris de la Casa Pairal, es dóna conformitat a canviar 
l’horari d’obertura que serà el següent: 
 

Horari d’hivern, els mesos d’octubre a març (ambdós inclosos): de dilluns a 
dissabte de les 9,00 hores a les 13,00 hores i de les 15,00 hores a les 19,00 
hores. Diumenge tancat. 
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Horari d’estiu,  els mesos d’abril a setembre (ambdós inclosos): de dilluns a 
dissabte de les 10,00 hores a les 13,00 hores i de les 15,00 hores a les 20,00 
hores. Diumenge tancat. 

 
S’aprova la Junta de Govern del 19 de gener per unanimitat 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
 DE 26 DE GENER DE 2012  

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” 
Núm. 2012/9 : 19.562,32€     

 
• LO 2012/1895, per un import de 1.110€. 

 
• OPNP 2012/1843, per un import de 1.183,14€. 

 
• ACLO 2012/1916, per un import de 4.030,13€. 

 
 
En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es dóna 
conformitat a les següents ordres de pagament: 
 
Conselleria de Turisme i Esports 
 
Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1905, per un import total de 
2.523,64€,  
 
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1903, per un import total de 
1.183,44€. 

 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1904, per un import total de 

1.299,67€. 
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• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1906 per un import total de 

7.816,14€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1907 per un import total de 
1.068,40€. 

 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1908 per un import total de 

3.205,98€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1909 per un import total de 
53.251,13€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1910 per un import total de 
771,90€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1911 per un import total de 
18.000€. 

 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1912 per un import total de 

4.032€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1913 per un import total de 
11.232€. 

 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1914 per un import total de 

50.358,25€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1915 per un import total de 
98.500€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1921 per un import total de 
1.732,82€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1922 per un import total de 
1.515,48€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1923 per un import total de 
852,80€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1924 per un import total de 
1.833,48€. 
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• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1927 per un import total de 
3.184,44€. 

 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/2091 per un import total de 

2€. 
 

• ACLO 2012/2095 per un import total d’1€. 
 

Conselleria d’Administració i Comunicació 
 
Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1917 per un import total de 
16.320€. 
 
Conselleria de Benestar Social 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1919 per un import total de 
4.123,94€. 

 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1920 per un import total de 

1.299,66€. 
 

• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1926 per un import total de 
3.514,52€. 
 

• Ordres de pagament corresponent a l’AC 2012/2092 per un import total de 
4€. 

 
• ACLO 2012/2094 per un import total d’1€. 

 
Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut 

 
Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/1925 per un import total de 
2.182,47€. 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord: 
 
Comerç 
 
Número 3017770, de data 24 de gener de 2012. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ: 
 

Informacions 
 

- L’agent de l’administració de caràcter eventual 838 causarà baixa a final de mes. 
Per substituir-lo, amb les mateixes condicions, es contractarà l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 888.  

- Els funcionaris 237 i 454 assistiran al curs “Cloud Computing per smartphones i 
tablets”, el proper 31 de gener de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 hores a la Cambra de 
comerç. El preu és de 145€ per persona. 

 
Acords:  
 
- Vistes les demandes del personal i després de diverses reunions, autoritzar la 

modificació d’horaris del personal de l’oficina de turisme proposada per la cap del 
departament de Turisme. Aquesta modificació garanteix l’horari d’obertura de 
l’oficina de turisme i respecta el còmput horari i els dies de descans del personal. 

 
- Vistes les candidatures presentades i a proposta del Comitè tècnic de selecció, 

nomenar el candidat seleccionat com a funcionari en període de prova per ocupar 
la plaça de cap de Departament d’Agricultura i Medi Ambient (BOPA 79 del 22-
12-11) a partir del proper 1 de febrer.  

 
- Vist l’informe presentat per la cap del departament de Turisme, renovar un any 

més el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 011.  
 
- Vist l’informe presentat per la cap del departament d’Esports i Centre Esportiu, 

renovar un any més el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 
201.  

 
- Vist l’informe presentat per la cap del departament d’Esports i Centre Esportiu, 

renovar un any més el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 
767.  

 
- Vist l’informe presentat per la cap del departament d’Esports i Centre Esportiu, 

renovar un any més el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 
656.  

 
- Acordar la contractació d’un eventual per a ocupar la plaça vacant de tècnic 

jurídic, partir de l’1 de febrer d’enguany.  
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- Modificar la nomenclatura dels càrrecs polítics del Comú que a partir d'ara 
figuraran com a: cònsol major, cònsol menor, consellers membres de la Junta de 
Govern i consellers. 

 
- Mantenir els salaris vigents per als càrrecs de cònsol major, cònsol menor i 

consellers membres de la Junta de Govern i aplicar l'IPC al salari dels consellers. 
L’augment es farà efectiu a les nòmines del mes de febrer, amb la retroactivitat 
corresponent al gener 

 
- Atès que l’IPC del 2011 ha estat del 2,5% (BOPA 3 del 18-01-12), aplicar aquest 

percentatge als salaris del personal del Comú que actualment percep un salari 
inferior a 1.300 euros bruts mensuals tal com es va preveure en el pressupost del 
2012. L’augment es farà efectiu a les nòmines del mes de febrer, amb la 
retroactivitat corresponent al gener pels funcionaris i agents de l’administració de 
caracter eventual següents : 441, 011, 201, 769, 840, 853, 692, 212, 848, 800, 
706, 515, 423, 793, 223, 656. 

 

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME:  
 
S’informa i es resol  favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3017748, de data 19 de gener de 2012. 
 

TURISME I ESPORTS 
 
TURISME:  
 
Informació: 
 
El dia 8 de febrer es realitzarà a Ordino la formació “Conèixer Andorra per explicar-la i 
vendre-la” destinada als recepcionistes d’hotel i organitzada per Andorra turisme, la 
UHA i els comuns. Aquest mòdul sobre Ordino l’impartirà el funcionari 585 i l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 692, amb els directius de les empreses privades 
d’activitats d’aventura que vulguin participar.  
 
S’aprova la Junta de Govern del 26 de gener, per unanimitat 
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JUNTA DE GOVERN 

 DE 2 DE FEBRER DE  2012  

FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  

 
Informació:  
 
Comptes anuals ECOA 2011 
 
Es lliura l’informe d’opinió emès per una empresa auditora i l’informe emès per 
Intervenció en relació als comptes anuals de l’ECOA per a l’exercici acabat el 30 de 
novembre de 2011.   
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” 
 

Núm. 2012/19 : 37.454,69€  
Núm. 2012/18 : 83.957,92€    

  
• 2012/2264, per un import de 34€.  
 

- Modificació d’adjudicació : 
 

Es modifica la resolució de data 10 de novembre del 2011 i la publicació al BOPA 
corresponent, amb una fe d’errata :  
 
 on diu   - Tòners HP C9733A  41.87€ 
 
 ha de dir - Tòners HP C9733A         120.44€ 
   

- Acords de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària, 
demandes d’ajornament i fraccionament:  

 
• número d’expedient 4514/2012 de data 26 de gener del 2012. 

 
• número d’expedient 4513/2012, de data 26 de gener del 2012. 
 
• número d’expedient 4502/2012, de data 18 de gener del 2012.  
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- Pressupost 2012 : 
 

• A proposta de la Junta de Govern s’aprova l’Ordinació de modificació del 
pressupost per a l’exercici 2012, segons l’informe d’intervenció següent: 

 
Vista la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 
1996 i la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i les seves 
modificacions, el Comú d’Ordino en la sessió del consell celebrada en data 24 
de novembre del 2011, va acordar el pressupost econòmic per l’exercici 2012. 
 
Aquest pressupost va dotar les diferents partides, principalment de 
funcionament, per permetre el desenvolupament de l’activitat comunal durant 
el període que necessités el nou equip polític de govern, resultant de les 
passades eleccions comunals del desembre del 2011, per acordar les 
modificacions estructurals, de funcionament, les inversions a realitzar i els 
finançaments corresponents, amb un romanent de 991.467,24 € i el següent 
detall: 
 

 

  Despeses 
 

8.409.414,32 
 Despeses funcionament 7.292.884,32 
 Despeses de capital 0,00 
 Actius i passius financers 1.116.530,00 

  Ingressos 
 

9.400.881,56 
 Ingressos funcionament 4.178.941,56 
 Cànon Secnoa 1.075.000,00 
 Ingressos de capital 4.146.940,00 
 Actius i passius financers 0,00 

  Resultat 991.467,24 

 
 

Les diferents Comissions formades han analitzat les necessitats de dotació 
pressupostària i com a resultat d’aquest treball el Consell de Comú acorda la 
següent: 

 
Ordinació de modificació del pressupost econòmic per a l’exercici 2012 
 
Article 1 
Es modifica el pressupost per a l’exercici 2012 que queda resumit per capítols de la següent manera 
segons la classificació econòmica del pressupost: 
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  Proposta Modificació 
Total 

modificat % var. 

OPERACIONS CORRENTS:         

  Despeses corrents 7.292.884,32 57.880,00 7.350.764,32 0,79%

1 Despeses de personal 4.131.891,49 35.018,00 4.166.909,49 0,85%

2 Consums de bèns corrents i serveis 2.148.672,83 -12.938,00 2.135.734,83 -0,60%

3 Despeses financeres 487.800,00 0,00 487.800,00 0,00%

4 Transferències corrents 524.520,00 35.800,00 560.320,00 6,83%

  Ingressos corrents 5.253.941,56 0,00 5.253.941,56 0,00%

1 Impostos directes 787.071,00 0,00 787.071,00 0,00%

2 Impostos indirectes 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00%

3 Taxes i altres ingressos 2.102.394,81 0,00 2.102.394,81 0,00%

4 Transferències corrents 1.112.735,00 0,00 1.112.735,00 0,00%

5 Patrimonials - Cànon Secnoa 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00 0,00%

5 Ingressos patrimonials 51.740,75 0,00 51.740,75 0,00%

Resultat de les operacions corrents 
-

2.038.942,76 -57.880,00
-

2.096.822,76 2,84%
 
 
 
 
OPERACIONS DE CAPITAL:         

  Inversions  0,00 916.120,00 916.120,00   

6 Inversions reals 0,00 916.120,00 916.120,00   

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00   

  Ingressos  4.146.940,00 300.000,00 4.446.940,00 7,23%

6 Alienacions d'immobilitzat 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00%

7 Transferències de capital 3.996.940,00 300.000,00 4.296.940,00 7,51%

Resultat de les operacions de capital 4.146.940,00 -616.120,00 3.530.820,00 -14,86%

  RESULTAT DE GESTIÓ 2.107.997,24 -674.000,00 1.433.997,24 -31,97%
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Despesa per actius i passius financers 2.107.997,24 317.467,24 1.433.997,24 -31,97%

9 Devolució de préstecs 735.000,00 0,00 735.000,00 0,00%

8 Inversions de capital a Secnoa   315.794,74 315.794,74   

8 Inversions a Vallnord Turisme 1.672,50 1.672,50 

8 Inversions de capital a Mancomunitat 381.530,00 0,00 381.530,00 0,00%

8 Romanent de tresoreria  991.467,24       

Ingressos per actius i passius financers 0,00 0,00 0,00   

9 Finançament extern         

  RESULTAT PRESSUPOSTARI 0,00 0,00 0,00   
 
 

  Proposta Modificació 
Total 

modificat % var. 
  Despeses 8.409.414,32 1.291.467,24 9.700.881,56 15,36%
 Despeses corrents 7.292.884,32 57.880,00 7.350.764,32 0,79%
 Despeses de capital 0,00 916.120,00 916.120,00   
 Actius i passius financers 1.116.530,00 317.467,24 1.433.997,24 28,43%
  Ingressos 9.400.881,56 300.000,00 9.700.881,56 3,19%
 Ingressos corrents 4.178.941,56 0,00 4.178.941,56 0,00%
 Cànon Secnoa 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00 0,00%
 Ingressos de capital 4.146.940,00 300.000,00 4.446.940,00 7,23%
 Actius i passius financers 0,00 0,00 0,00   

  Resultat 991.467,24 -991.467,24 0,00   
 
Article 2 
 
Es modifica l’estructura administrativa del pressupost per segregar l’anterior Comissió d’educació, 
Cultura, Joventut i Benestar en dues noves comissions anomenades: 
 

- Comissió d’educació, Cultura i Joventut 

- Comissió de Benestar Social 

 
La classificació administrativa del pressupost per a l’exercici 2012 queda de la següent manera: 
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 Codi Descripció de la Classificació  

 10 COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

 1000 SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ GENERAL  

 1001 GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  

 1003 COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ 

 11 COMISSIÓ DE CAMP DE NEU   

 1100 CAMP DE NEU ORDINO-ARCALIS  

 12 COMISSIÓ D'OBRES I URBANISME 

1200 OBRES 

2000 URBANISME  

2001 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 

 30 COMISSIÓ DE FINANCES  

FINANCES I INTERVENCIÓ  

 40 COMISSIÓ DE TURISME I ESPORTS  

 400 DEPARTAMENT DE TURISME  

 4000 TURISME  

 401 DEPARTAMENT D'ESPORTS  

 4010 SECCIO D'ESPORTS  

 4012 SECCIO ESPORTIVA COMU D'ORDINO 

 402 CENTRE ESPORTIU D'ORDINO  

4025 CENTRE ESPORTIU D'ORDINO  

 60 COMISSIÓ D'AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 

 6000 SECCIO D'AGRICULTURA   

 6001 RESERVA NATURAL DE SORTENY  

SECCIO FORESTAL I MEDI AMBIENT  

COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  

700 DEPARTAMENT  D'EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESAR 

 7000 EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 

7001 BIBLIOTECA COMUNAL  

7003 ESCOLA D'ART  

 7004 ESCOLA DE MUSICA  

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL 

 7100 BENESTAR SOCIAL 

 7102 CASA PAIRAL 

 7105 LUDOESCOLA 

 7106 SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
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 7110 ESCOLA BRESSOL 

 80 COMISSIÓ DE MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 

 800 DEPARTAMENT DE MANTENIMENT I SERVEIS  

 8000 SECCIO DE MANTENIMENT  

 8001 SECCIO D’HIGIENE PUBLICA  

 8002 APARCAMENT VERTICAL  

8003 APARCAMENT EL PUIET  

801 CIRCULACIÓ I TRANSPORT PÚBLIC 

8010                  CIRCULACIÓ I TRANSPORT PÚBLIC 
 
Article 3 
 
Les modificacions aportades es detallen: 
 
AUGMENTS Oper. Import 
PRESSUPOST DE DESPESES  1.365.443,24
Secretaria i Administració General   26.856,00
1000/11110109/140000 Personal de relació especial SUP 3.955,00
1000/11110109/130000 Personal eventual EXT 19.500,00
1000/11110109/160000 Cass SUP 3.401,00
Comunicació i Sistemes d'informació   72.470,00
1003/12110105/606001 Webs corporatives EXT 20.000,00
1003/12110106/607001 Senyalització EXT 16.000,00
1003/12110107/608003 Fons audiovisual EXT 3.000,00
1003/12110111/603301 Material gràfic EXT 3.000,00
1003/12110201/603000 Equipaments EXT 1.000,00
1003/12110111/226005 Serveis publicitaris EXT 5.000,00
1003/12110201/603001 Instal.lacions tècniques EXT 2.000,00
1003/606000 Equips informàtics EXT 9.770,00
1003/12110302/605000 Mobiliari EXT 100,00
1003/606001 Aplicacions informàtiques EXT 12.600,00
Camp de neu Ordino-Arcalís   315.794,74
1100/01110301/850000 Aportacions a SECNOA, SAU.  315.794,74
Obres i Urbanisme   663.000,00
1200/51210401/607000 Enllumenat Públic EXT 10.000,00
1200/51210502/617007 Elements de servei urbà reposicions EXT 5.000,00
1200/51210601/617007 Voravies EXT 30.000,00
1200/51210701/617023 Obres Quarts EXT 50.000,00
1200/5123006/602012 Nou Centre Salut i local annex EXT 485.000,00
1200/51210107/617002 Prat de Call EXT 80.000,00
1200/51210201/612004 Edifici la Font EXT 3.000,00
Turisme   16.672,50
4000/73110203/603000 Equipaments EXT 3.500,00
4000/73110203/226140 Fira de Nadal EXT 1.500,00
4000/73110404/414006 Infoturisme   ( Andorra Turisme, SA. ) SUP 4.000,00
4000/73110404/850003 Vallnord Turisme EXT 1.672,50
4000/73110410/226005 Promoció Circuit Glaciar de Tristaina EXT 6.000,00
Esports   23.000,00
4010/43110108/482051 F.C. Ordino EXT 18.000,00
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4012/43110401/221002 Llum Sala Jovent EXT 5.000,00
Centre esportiu d'Ordino   72.700,00
4025/43120204/221003 Calefacció CEO SUP 7.000,00
4025/43120201/612003 Condicionament CEO EXT 44.500,00
4025/43120501/603000 Equipaments activitats EXT 18.200,00
4025/43120401/603000 Equipaments recepció EXT 3.000,00
Agricultura i Medi Ambient   113.838,00
6000/71110101/120000 Personal fix EXT 35.155,00
6000/71110101/160000 Cass SUP 5.283,00
6001/44300601/603000 Equipaments EXT 1.400,00
6001/44300601/603001 Instal.lacions tècniques EXT 2.500,00
6001/44300601/605000 Mobiliari EXT 500,00
6003/44300502/603000 Equipament EXT 1.000,00
6003/44300502/604000 Vehicles EXT 6.000,00
6003/44300502/609010 Projectes energètics EXT 50.000,00
6003/44300302/6170018 Camí Ral EXT 6.000,00
6003/73110410/603000 Equipament EXT 6.000,00
Educació, Cultura i Joventut   5.162,00
7001/45210302/213000 Rep. i cons. equipaments de la Biblioteca SUP 2.000,00
7000/45120101/226100 Promocions i activitats SUP 500,00
7003/45110101/212000 Rep. i cons. edifici  SUP 500,00
7000/45120112/603000 Equipaments EXT 400,00
7004/45110201/603000 Equipaments EXT 500,00
7000/45120702/213000 Rep. i cons. edifici TRF 1.262,00
Benestar Social   13.800,00
7102/31120101/482022 Assistència social EXT 2.112,00
7000/31110101/482022 Prestació assistència social SUP 11.688,00
Manteniment, Serveis i Circulació   42.150,00
8000/51210101/603000 Equipaments EXT 3.000,00
8000/51210106/607025 Mobiliari urbà EXT 6.000,00
8000/51210107/603000 Equips ajardinament EXT 3.000,00
8001/44210302/607006 Contenidors EXT 25.000,00
8002/51220202/603000 Equipaments EXT 3.000,00
8010/44110103/603000 Equipaments EXT 2.150,00
 
 

DISMINUCIONS Oper. Import 

PRESSUPOST DE DESPESES  73.976,00

Secretaria i Administració General   32.276,00

1000/11110109/100000 Honoraris polítics B 28.188,00
1000/11110109/160000 Cass B 4.088,00

Agricultura i Medi Ambient   40.438,00

6000/71110103/227000 Assessoraments tècnics B 40.438,00
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Manteniment, Serveis i Circulació    1.262,00
8000/51210201/212000 Rep. i cons. edifici TRF 1.262,00

 

AUGMENTS Oper. Import 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  300.000,00

Obres i Urbanisme  300.000,00
1200/51230006/720006 Govern d'Andorra ALTA 300.000,00
 
Disposició Final 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS 

 
Acords :  
 
- Nomenar instructor de l’expedient sancionador CAM/001/2012, al cap del 

departament de medi ambient. 

 
- En el Consell de Comú del 5 de gener passat, es va nomenar com a membre 

representant a l’Associació de Festivals d’Ordino (AFO) a l’Hble. Sr. Bonaventura 
Espot Benazet. Vista la necessitat de nomenar un segon representant, a proposta 
de la Junta de Govern, s’aprova el nomenament de l’Hble Bartumeu Gabriel Baella 
com a segon representant de la dita associació. 

 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords : 
 
- Vist l'article 56 de l'OFP (vacances) i ateses les necessitats del departament, 

autoritzar que el personal del departament d’administració general pugui realitzar 
els dies de vacances pendents del 2011 més enllà del 31 de gener de 2012, i com 
a màxim fins el 31 de març de 2012.  

 
- Vist l’informe adjunt presentat per la secretària general renovar per dos anys més 

el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 728.  
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- Segons el que preveu l’article 52 de la Llei dels Agents de Circulació comunals 
procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari per presumpta falta greu contra el 
funcionari 224, en base a l’informe presentat pel Director de circulació. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 

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

- AC 2012/2556 per un import de 1.414,40€.  
  

- AC 2012/2558 per un import de 1.304,58€.  
 

- AC 2012/2557 per un import de 1.248€.  
 

- AC 2012/2559 per un import de 1.345,50€.  
 

- AC 2012/2560 per un import de 1.040€.  
 

OBRES I URBANISME 
 

OBRES I URBANISME:  
 
Acords:  
 
– Vista carta de demanda del ministeri d’Economia i Territori del passat 2 de gener 

en relació als treballs de pavimentació de les carreteres generals, secundàries i 
vies urbanes de la campanya 2012, enviar la relació dels trams de la parròquia 
d’Ordino que requereixen algun tipus d’intervenció. 
 

– Donar conformitat al conveni de cessió a precari número 14/2012.   
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3017629, de data 30 de desembre de 2011. 
 
Obra Major: 
 
Número 3017359, de data 29 de novembre de 2011. 
 
Proposta de despesa: 
 
Adjudicació dels treballs per a la realització de la valoració de la cessió econòmica de 
les parcel·les de terreny que formen part de la UA-18.B a Tecnitasa per un import de 
364€ 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Es dona resposta al recurs d’alçada núm. 971.215.  

 
– Es dona resposta al recurs d’alçada núm. 971.258.  
 
- Es dona resposta al recurs d’alçada núm. 971.258.  
 
- Es dona  resposta a la sol·licitud núm. 3017778.  
 

TURISME I ESPORTS 
 
TURISME:  

 
Acord: 
 
Donar conformitat a l’addenda al contracte de “Concessió administrativa per 
l’explotació del circuit d’aventura vertical de Segudet”. 
 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acord : 
 
Donar conformitat a celebració del dia de carnaval el proper dimecres 15 de febrer a 
la zona fitness del CEO i regalar un abonament setmanal de classes dirigides a tots 
els socis i amics del facebook que vinguin disfressats tant al gimnàs com a qualsevol 
de les classes que oferim durant tot el dia.  
 
S’aprova la Junta de Govern del 2 de febrer, per unanimitat 
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JUNTA DE GOVERN 
 DE 9 DE FEBRER DE 2012   

FINANCES 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Informació: 

 
Borrufa 2011 
 
Es lliura l’informe d’Intervenció en relació als comptes anuals del Campionat Borrufa  
per a l’exercici 2011.   

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament    
 

• Relació d’ordres de pagament  “O” 
Núm. 2012/26: 9.932,32€ 
Núm. 2012/24 : 18.256,54€      

 
• ACLO 2012/3255, per un import de 80€,  
 

En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es dóna 
conformitat a les següents ordres de pagament: 
 
Conselleria d’Administració i Comunicació : 
 
Ordres de pagament corresponents a l’AC 2012/3307, per un import total de 
1.332,50€,  
 
- Publicació al BOPA deutors. 
 

Donar conformitat a la publicació al BOPA de l’edicte de notificació col·lectiva de 
deutes. 
 
Atès el que disposa  l’article 60 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre 
de 1996. 
 
Atès el que disposa el capítol I del títol VII de l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino. 
 
Vist el certificat de descobert col·lectiu lliurat per la Intervenció d’aquest Comú;  
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Vist que ha transcorregut el termini de pagament en període voluntari, la Junta de Govern en 
sessió celebrada el 9 de febrer de  2012, acorda notificar als obligats tributaris que figuren en la 
relació que segueix, que son deutors dels conceptes següents: 

 
Referència  Nom   N. Rebut   Import       Recàrrec     Total 
Any  Concepte 
 
 
Primer  
Que a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació comença el període de 
constrenyiment que és d’un mes. El pagament en període de constrenyiment comporta un 
recàrrec del 20% sobre la quota tributària. 
 
Segon 
Que a fi de regularitzar aquesta situació cal efectuar el pagament de la quota tributària i del 
recàrrec aplicable, al Servei d’ingressos del Comú d’Ordino, a l’edifici administratiu, la Placeta, 
s/n, 3r pis, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 15 hores), abans d’un mes a 
partir de la publicació de la present notificació, amb l’advertència de que si no es realitza es 
seguirà el procediment conforme a la Llei. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del Codi de l’Administració, podeu interposar 
recurs d’alçada davant del Govern, en el termini de 13 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació d’aquesta notificació. La interposició de recurs no eximeix del pagament del deute 
tributari. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

 
- Certificats de dipòsit 
 

Vista l’oferta presentada per un banc d’Andorra per contractar un certificat de 
dipòsit a 3 mesos per un import de 1 milió d’euros al 2,65%,  

 
Vist que les condicions de l’ABA actuals per aquest producte són d’euribor 
menys 0,35%, és a dir, el 0,74%, i,  

 
Atès que es considera interessant l’oferta, i que la situació de tresoreria permet 
realitzar aquesta operació. 

 
 Facultar a ambdós cònsols a signar la contractació del certificat de dipòsit. 
 

- Concurs central de compres 
 

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 
convocar el concurs públic nacional per la contractació del subministrament de 
pneumàtics per als vehicles dels diferents departaments dels Comuns d’Ordino i 
de la Massana, mitjançant la central de compres, i publicar l’edicte corresponent. 
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
 

S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2012/2511,  per un import de 780€. 

 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 

ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç: 
 
– Número 3013951, de data 4 d’octubre de 2010,  

 
– Número 3017684, de data 11 de gener de 2012,  

 
– Número 3017860, de data 3 de febrer de 2012,  

 
– Número 3017812, de data 27 de gener de 2012,  

 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ: 
 

Acord: 
 
Vist l’article 3 del reglament de dietes i desplaçaments a l’exterior del personal del 
Comú (BOPA 9-04-08) que preveu que “els imports s’actualitzaran anyalment, 
segons l’índex de l’IPC publicat al BOPA”, acordar l’actualització dels preus amb 
aplicació del 2,5%, segons la taula que s’ adjunta:  
 
 

Tipus de dieta Raó Concepte Preu actual preu amb IPC 
Manutenció Formació Esmorzar 

Dinar 
Sopar 
Total Dia 

5,48 euros 
17,66 euros 
21,81 euros 
44,95 euros 

5,62 euros 
18,10 euros 
22,35 euros 
46,07 euros 

  Servei Esmorzar 
Dinar 
Sopar 
Total Dia 

5,48 euros 
26,85 euros 
28,56 euros 
60,89 euros 

5,62 euros 
27,52 euros 
29,27 euros 
62,41 euros 

Allotjament Formació Hotel 103,87 euros 106,47 euros 
 Servei Hotel 124,64 euros 127,76 euros 
Transport  Kilometratge 0,31 euros 0,32 euros 
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acords: 
 
- A proposta de la Junta de Govern s’aprova i es publica al BOPA, la modificació de 

l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i 
edificis, amb el contingut següent: 

 
Ordinació del 15-2-2012 de modificació de l’Ordinació de senyalització de vies 
públiques i edificis. 
 
Vista l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis, de data 8 
d’octubre de 2009, publicada al BOPA núm. 78 de 21 d’octubre de 2009; 
 
Vist l’article 2, Nomenclatura de les vies públiques,  
 
Atenent a que s’han realitzat modificacions en alguns vials i en la nomenclatura 
de les vies públiques publicada, i a la voluntat d’afegir la denominació d’algunes 
rotondes de la parròquia; 
 
El Comú d’Ordino, en sessió de Consell de Comú de data 15 de febrer de 2012 
ha aprovat la següent: 
 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE LES VIES 
PÚBLIQUES I EDIFICIS 

 
Article 1 
 
Es modifica i s’amplia l’article 2, Nomenclatura de les vies públiques, segons el redactat 
següent: 
 
Es modifiquen els topònims dels codis/ trams següents: 
 

Poble / Terme 
 
Codi / Tram Topònim 

 
Observacions 

LA CORTINADA    

 05027 camí del Tosquer  

 
S’amplia la nomenclatura de les vies públiques de la parròquia, segons el detall següent: 

 

Poble / Terme 
 

Codi /Tram Topònim 
 

Observacions 
ORDINO    

 
01137 rotonda del Grau 

Sobirà 
 

 01138 rotonda de la Clota  
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 01139 rotonda d’Ordino  

 01141 rotonda del Raval  

 01142 rotonda de l’Auditori  

LLORTS    

 
06038 avinguda dels 

Traginers 
 

EL SERRAT    

 
07063 avinguda del Font 

Blanca 
 

 
07064 avinguda de les 

Sobiranes 
 

 
Addicionalment a la creació d’aquests nous trams, han estat modificats els trams de les vies 
següents: 

 

Poble / Terme 

 
Codi / 
Tram Topònim 

 
Observacions 

ORDINO    
 01039 Camí del Portal del Riu  
 01049 el Raser  
LA CORTINADA    
 05022 camí del Pasturé  

 
 
A l’annex 1 s’inclouen els plànols de situació de les vies modificats.  
 
Disposició final : 
 
Aquesta Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial d’Andorra. 

OBRES PÚBLIQUES 
 
OBRES I URBANISME:  
  
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3017853, de data 2 de febrer de 2012,  

TURISME I ESPORTS 
 

TURISME:  
 
Acord: 
 

Donar conformitat al  conveni de col·laboració entre els comuns d’Ordino i de la 
Massana i Vallnord Turisme SL.  
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ACTIVITATS I PROMOCIÓ:  
 
Acords: 
 
– A proposta de la Junta de Govern s’aprova la declaració d’alienació dels quadres 

dels diferents concursos de pintura d’Ordino i posterior subhasta pública en 
benefici de la Casa de Colònies d’Aina de Canillo i publicar al BOPA l’edicte 
corresponent. 

 
E D I C T E 
 
En data 15 de febrer del 2012, el Consell de Comú va acordar convocar subhasta pública de les 
següents obres d’art: 
 

Referència de l’obra Lloc d’exposició Preu de 
sortida 

CC08003  Francisco Javier Sánchez 
Vista parcial d'Ordino 
3r. Premi. Concurs Pintura 1991 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08004  Jaume Serra 
Clar de lluna 
Premi Especial. Concurs Pintura 1991 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08006  Cèlia Antón 
Pont de Segudet 
2n. Premi. Concurs Pintura 1992  

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08008 Carmen Monge 
L’era d’en Soler 
Premi Especial. Concurs Pintura 1992 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08007  Joyce Lloyd 
Matí d’estiu 
3r. Premi. Concurs Pintura 1992 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08009 Francisco Javier Sánchez 
Paisatge del Serrat 
Premi Menció. Concurs Pintura 1992 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08012 Hermínia Mas 
Forns -Canillo- 
3r. Premi. Concurs Pintura 1993 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08016  Carles Fernández (Karl) 
La vall del Serrat 
3r. Premi. Concurs Pintura 1994 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08018  Sylvie Longo 
Sommets regardant Ordino et la 
Cortinada 
Premi Especial. Concurs Pintura 1994 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 
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CC08017  Mary Knight 
Primavera a prop d'Arans 
Premi Especial. Concurs Pintura 1994 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08023  Víctor Lahorra 
Primavera a Ordino 
Premi Excèssit. Concurs Pintura 1995 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08022  Sònia Veiga 
Terrissa andorrana 
Premi Especial. Concurs Pintura 1995 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

75 €. 

CC08028   Rubén Guillen 
Ordino 
2n. Premi Concurs Pintura 1997 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08029  Josep Guillen 
Ordino 
3r. Premi Concurs Pintura 1997 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08033  Jaume Colominas Borrell 
Racó 
3r. Premi. Concurs Pintura 1998 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08036  Josep Guillen 
Ansalonga 
3r. Premi. Concurs Pintura 1999 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08039  Ernest Descals 
Cases de Prats 
3r. Premi. Concurs Pintura 2000 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08050  Marielle Pujol 
Riu de Rialb 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2003 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08051  Josep Ma. Batlle 
El Trull 
3r. Premi Lliure. Concurs Pintura 2003 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08056  Joan Ramon Espax 
Objectes 
3r. Premi Lliure. Concurs Pintura 2004 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08063  Martí Colls 
Ordino 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2005 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08068  Jaume Colominas Borrell 
Cal Coleto de Casa Motxilla i Cal 
Jonquera 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2006 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 
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CC08069  Martí Colls 
Palamós 
3r. Premi Lliure. Concurs Pintura 2006 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08074  Joan Josep Català 
Després de la pluja 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2007 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

150 €. 

CC08075  Josep Plaja 
El pati 
3r. Premi Lliure. Concurs Pintura 2007 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08208  Martí Colls 
Fred a Ordino 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2008 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

125 €. 

CC08219  Jaume Colominas Borrell 
Zona de la drecera, Escaldes-
Engordany 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2009 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

200 €. 

CC08218  Antoni Subirana 
Alta muntanya 
2n. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2009 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

250 €. 

CC08263  Roser Casanovas 
3r. Premi Andorra. Concurs Pintura 
2011 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

CC08266  Teresa Puga Casademont 
3r. Premi Lliure. Concurs Pintura 2011 

Sala de reunions Centre Esportiu 
d’Ordino 

100 €. 

 
Les persones interessades podran veure les obres d’art a la Sala de reunions del Centre Esportiu 
d’Ordino, a partir del dilluns 16 d’abril del 2012, de les 08.30 hores a les 13.30 hores i de les 15.00 
hores a les 18.30 hores. 
 
La subhasta pública es realitzarà a la sala de reunions del Centre Esportiu d’Ordino el dijous dia 19 
d’abril de 2012 a les 21 hores 30 minuts; i serà a benefici de Casa de Colònies AINA de Canillo 
 
El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient d’entre els que hi concorrin. El Comú podrà declarar 
totalment o parcialment deserta la subhasta, si no es presenten propostes. 
 
El pagament s’haurà d’efectuar al comptat, en efectiu, xec o targeta de crèdit, en aquell mateix acte. 
L’adjudicatari haurà de retirar l’obra d’art al finalitzar dita subhasta. 
 
Per qualsevol informació complementària, els interessats es poden adreçar al Departament de 
Turisme, tel 878173. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
Ordino, ...... de febrer del 2012 
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- Donar conformitat a la demanda de l’Institut de Música i col·laborar en el segon 
premi de les tres categories del concurs d’interpretació musical 2012, de la 
setmana cultural, mitjançant tres abonaments al proper Festival Narciso Yepes. 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la renovació del contracte número 18-2007, fins l’1 de juny de 

2013.  
 
- Donar conformitat a la renovació del contracte número 4-2008, fins el 16 de juny 

de 2013.  
 
- Donar conformitat a una campanya de captació i fidelització de socis que es 

posarà en marxa durant tot el mes de març de 2012.   
 
- Donar conformitat a la renovació del conveni amb RTVA SA referent als 

avantatges que ofereix el CEO als infants membres del CLUB PIOLET .  
 
 
S’aprova la Junta de Govern del 9 de febrer, per unanimitat 
 
 
 
 

4. Arrendament dels cortons. 
 
Vist que no hi ha cap postor per cap dels dos cortons ni de l’Hortell ni de la Coma de 
Varilles, aquests queden a disposició del Comú, podent-ne fer ús o arrendar-los 
sense pública subhasta. 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major lleva la sessió. 
 
 
 
 
P.O. del Comú:                                        Vist i plau: 
La secretària general                                El cònsol major 
Zita Barrio Lopez     Bonaventura Espot Benazet 
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