
CONSELL DE COMU 
24 D’ABRIL DE  2014 

 
 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària, 
Hora de l’inici: 17:02 
Hora d’acabament: 17:25 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet  
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach  
− Gemma Riba Casal  
− Ludovic Albós Cavalière 
− Enric Dolsa Font  
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
Excusen la seva absència : Els Honorables Srs. Bartumeu Gabriel Baella, Patric 
Simon Riba, Miquel Pujal Rius i les Honorables Sres. Eva Font Denjean i Lucia 
Muñoz Muruzabal  
 
 
Secretària : Sra. Zita Barrio Lopez 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de març de  

2014.  
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 27 de març i del 3 i 10 d’abril de 2014. 
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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. 
 
L’Hble. Sra. Consol Naudi sotmet a l’aprovació de consell :   
 
─ Donar conformitat a l’addenda al conveni número 11/13.  
─ Donar conformitat al redactat de l’acord institucional entre Govern i els 7 

Comuns. 
 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 

27 de març de 2014 
 

El Sr. Cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari 
a formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
  
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 27 de 
març de 2014. 
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de 
març i del 3 i 10 d’abril de 2014 : 

 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE MARÇ DE 2014 
 
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” 2014/165, per un import total de 
26.727,88€ 

 
• Ordres de pagament en concepte de reembossament del cost de l’examen 

de francès del personal de Comú:  
 

LO 2014/8617 30€
LO 2014/8618 30€
LO 2014/8616 30€
LO 2014/8613 30€
LO 2014/8614 30€
LO 2014/8615 30€
LO 2014/8612 30€
LO 2014/8611 30€
LO 2014/8610 30€
LO 2014/8609 30€

 
• OPNP 2014/8552, per un import de 4€. 
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• ACLO 2014/8698, per un import de 108,50€. 
 

• LO 2014/8699, per un import de 199€. 
 

• ACLO 2014/8796, per un import de 2.500€. 
 
− Modificacions pressupostàries: 
 

• A proposta de la junta s’aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria 
d’Obres i Urbanisme per un import de 2.105,26€. 

 
• A proposta de la junta s’aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Joventut per un import de 33.240€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per 
un import de 2.500€. 

 
− Central de compres: 
 

• Es dóna conformitat a la renúncia al contracte 59/12. 
 
• Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 

convocar el concurs, conjuntament amb el Comú de la Massana, del 
subministrament de composicions florals d’ambdós comuns. (Codi: 
PB/CSO/14-I). 

 
− Modificació de l’Ordinació de preus públics: 
 

A proposta de la junta s’aprova la següent :  
 

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de 
novembre del 2013. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 28 Activitats de la Conselleria de Turisme i Esports, 
apartat 2 Imports, subapartat F) i l’apartat 3 Bonificacions, que queden amb el 
redactat següent: 
 
Article 28 Activitats de la Conselleria de Turisme i Esports 
... 
1.) Import 
... 
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F) Setmanes Joves    
 
Es considera com a “Residents“ les persones amb residència permanent 
degudament justificada al Principat d’Andorra. 
 
Els residents a les parròquies que no siguin d’Ordino, hauran de tramitar la 
seva inscripció a la parròquia on resideixen. 
 
Les activitats van dirigides a joves nascuts de l’any 1997 al 2002 ambdós 
inclosos. 

 
ACTIVITAT NO RESIDENT RESIDENT 
Hoquei sobre gel 80€ 40€ 
Vela 400€ 315€ 
Volta a peu a Andorra 215€ 118€ 
Campus volei platja 25€ 20€ 
BMX 50€ 35€ 
Tennis – Pàdel 25€ 20€ 
Triatló 50€ 35€ 

 
Tots els imports són per persona i setmana. Les places són limitades i caldrà 
un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat. 

 
3. Bonificacions 
... 
Els posseïdors del Carnet Jove, residents o no residents, gaudiran d’una 
bonificació del 15% en el preu de la inscripció de qualsevol activitat de les 
Setmanes Joves.  
 
Article segon 
 
S’aprova modificar l’article 28 Activitats de la Conselleria  de Turisme i Esports, 
per afegir a l’apartat 1 Fet generador i a l’apartat 2 Import, el subapartat H) 
Cursa d’orientació Trobada Canillo-Ordino que queden amb el redactat 
següent: 
 
1.) Fet generador 
... 
H) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino 
... 
2.) Import 
... 
H) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino 
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Preu per persona inscrita major de 7 anys: 5€ 
Preu àpat per acompanyants:   3€ 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Es resol  favorablement la sol·licitud següent:  
 
Comerç: 
 
Número 3024454, de data 11 de març de 2014. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
− Publicar un edicte per contractar 2 guies per la mina de Llorts i el recorregut 

dels homes de ferro, en qualitat d’agents de l’administració de caràcter 
eventual. El període de contractació es preveu del 13 de juny al 13 d’octubre i 
de l’1 de juliol al 31 d’agost d’enguany. 

 
− Publicar un edicte per contractar 1 guia per la mola i la serradora de Cal Pal i 

Mas d’en Soler, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual. El 
període de contractació es preveu de l’1 de juliol al 31 d’agost d’enguany. 

 
− Publicar un edicte per contractar 1 informador turístic, en qualitat d’agent de 

l’administració de caràcter eventual, durant el mes de juliol. 
 
− Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 892 per ocupar una 

plaça d'operari de manteniment. 
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al preu comercial de venda al públic del Mapa titulat “Camí de 
retrobament” a 10€, 1% de IGI inclòs. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 

 
Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció de 
circulació:  
 
Constat 20281, sanció per contravenir l’article 30 de la Llei del Codi de la 
Circulació. 
 
Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció 
de circulació : 
 
Constat 20292, sanció per contravenir l’article 30 de la Llei del Codi de la 
Circulació. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 27 de març de 2014, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 3 D’ABRIL DE 2014 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 17 de març de 2014.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
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FINANCES 
 

INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
   
− Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/186 per un import total de 
13.873,16€. 

 
• CLO 2014/9542, per un import de 300€. 

 
• CLO 2014/9542, per un import de 300€. 

 
• ACLO 2014/9473, 9474 i 9475, per un import total de 11.140,62€. 

 
• 2014/9471, per un import de 7.763,61€. 

 
• LO 2014/9557, per un import de 6.000€. 

 
− A proposta de la junta, s’aproven les modificacions pressupostàries 

següents: 
 

• Crèdit extraordinari a Gabinet de Cònsols per un import de 4.702,50€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació per un import de 240,15€. 

 
− Devolució d’ingrés indegut: 
 

• S’ordena el pagament en concepte de devolució d’ingrés per un import de 
427,14€. 

 
• S’ordena el pagament en concepte de devolució d’ingrés per un import de 

75,55€. 
 

− Anul·lació de deutes: 
 

Anul·lar els deutes relacionats en concepte d’impost sobre la propietat 
edificada i taxa de serveis públics en general de l’exercici 2011, per 
prescripció. 
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GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord: 
 
Cedir gratuïtament la sala de l’ACCO, del divendres 23 a la tarda i el dissabte 24 
de maig durant tot el dia, per celebrar un concert de final de curs. S’hauran de fer 
càrrec del pagament de les hores extres corresponents al personal de neteja així 
com del tècnic del comú responsable de l’ACCO. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Acord:  
 
Publicar al BOPA l’edicte de notificació corresponent l’expedient sancionador 
001/2013 DAG. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent:  
 
Comerç 
 
Número 3024214, de data 10 de febrer de 2014. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Informació: 
 
El proper 6 d’abril el funcionari 163 causarà baixa del Comú.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 

• Autoritzar el rodatge d’una seqüència del llargmetratge Nick i vol al poble 
d’Ordino. 

• Autoritzar la reserva gratuïta de places d’aparcament per a 6 vehicles i un 
camió d’il·luminació a l’aparcament interior i exterior de Prat de Call. 

• Autoritzar l’accés i ús exclusiu de la sala de reunions del CEO.   
 
En contraprestació Imminent Produccions SL posarà el logotip d’Ordino en tots 
aquells materials promocionals del llargmetratge (pòsters, passamans, Dvd, títols 
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d’agraïments del film, making off, pàgina web), així com en rodes de premsa i 
preestrenes a Andorra i a Espanya. També se cediran determinades imatges 
promocionals exclusives al Comú pel seu propi ús. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent:  
 
Obra Menor: 
 
Número 3024874, de data 27 de març de 2014. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
Es dóna conformitat a: 
 

• Aprovar els polígons cadastrals que es detallen a continuació, i incorporar 
definitivament al cadastre parroquial la informació gràfica i alfanumèrica 
referent als béns immobles inclosos en aquests polígons cadastrals. A tal 
efecte publicar al BOPA  el corresponent decret.  

 
Núm. 

Polígon Zona 

129 Lloser d’Ordino 
130 Santa Caterina 
131 Bony de la Gonarda i l’Encontrella 

 
• Comunicar aquesta aprovació a cada titular de drets sobre béns immobles 

inclosos en els esmentats polígons cadastrals, i també les resolucions a les 
al·legacions que han estat presentades. 

 
Amb l’aprovació d’aquests tres polígons cadastrals es donen per finalitzats els 
treballs de formació del cadastre de la parròquia d’Ordino.  
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TURISME I ESPORTS 
 
ACTIVITATS I PROMOCIÓ: 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
− AC 9541, per un import de 491,15€. 
 
− AC 9551, per un import de 2.487,10€. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a celebrar la festa de fi de curs del CEO el dia 28 de maig atès 
que es tancarà per obres a partir de l’1 de juny. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
Es resol favorablement els descàrrecs corresponents a les sancions de 
circulació següents: 
 
− Constat 20387, sanció per contravenir l’article 30 de la Llei del Codi de la 

Circulació. 
 
− Constat 20386, sanció per contravenir l’article 32.5 de la Llei del Codi de la 

Circulació. 
 
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les sancions 
de circulació següents: 
 
- Constat 19291, sanció per contravenir l’article 102.2 de la Llei del Codi de la 

Circulació.  
 
- Constat 20226, sanció per contravenir l’article 32.5 de la Llei del Codi de la 

Circulació.  
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord: 
 
Aprovar pels mesos d’abril i maig de 2014 les tarifes proposades pel 
concessionari del refugi guardat Borda de Sorteny. 
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 3 d’abril de 2014, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 10 D’ABRIL DE 2014 
          
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 3 d’abril de 2014.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Informacions: 
 
Informe FIN2014/2 Comptes anuals Borrufa 2013:  
 
Es lliura l’informe empès per l’Intervenció comunal en relació als comptes anuals 
per a l’exercici 2013 de l’Associació Trofeu Borrufa.  
 
Acords: 
   
− Ordres de pagament:  
 

• Relació d’ordres de pagament:“O” 2014/208 per un import total de 
18.949,93€. 

 
• ACLOP 2014/9577 I CLOP 2014/9582, per un import total de 970,54€. 
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• OPNP 2014/10221, per un import de 8€. 
 

• OPNP 2014/10219, per un import de 240€. 
 

• OPNP 2014/10220, per un import de 296€. 
 
− Modificacions pressupostàries: 
 

A proposta de la junta s’aprova : 
 

• Crèdit extraordinari a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, per 
un import de 921,37€. 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per 

un import de 500€. 
 

• Crèdit extraordinari a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per un 
import de 26.301,49€. 

 
− Acord de resolució de sol·licitud: 
 

Número d’expedient 5863/2014, de data 31 de març del 2014. 
 
− Subhasta pública: 
 

Declarar deserta la 6a subhasta pública de places d’aparcament de la 
Covanella, que va tenir lloc el passat 4 d’abril, de conformitat amb l’edicte de 
data 26 de febrer de 2014, atès que no s’ha presentat cap licitador. 

 
− Es dóna conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus públics:  
 

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de novembre del 2013. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 17 Aparcament a espais públics senyalitzats com a zones blaves i 
zones verdes, apartat 2 Imports, per afegir el subapartat G) i l’apartat 3 Pagaments, que 
queden amb el redactat següent: 

 
Article 17 Aparcament a espais públics senyalitzats com a zones blaves i zones verdes 
... 
 
2. Import 
... 
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G) Connexió a borna de subministrament de serveis per a autocaravanes: 2€ 
 
 
3. Pagaments 
... 
 
El pagament de la connexió al subministrament de serveis per autocaravanes es realitza en 
format de venda automàtica amb pagament a la mateixa borna. 
 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

 
− Es dóna conformitat a la baixa dels actius mobiliaris actius provinents del 

Centre esportiu i del departament de Turisme que estan considerats obsolets i 
estan totalment amortitzats, seran  portats a la deixalleria per a la seva 
destrucció. 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acord:  
 
No renovar els convenis relacionats amb el número 94/2013. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Terrasses de bar: 
 
─ Número 3025050, de data 4 d’abril de 2014. 
 
─ Número 3025104, de data 8 d’abril de 2014. 
 
Comerç: 
 
─ Número 3024782, de data 21 de març de 2014. 
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─ Número 3024821, de data 24 de març de 2014. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord:  
 
Publicar un edicte obert a la resta de comuns per cobrir una plaça d’agent de 1a 
per al Servei de Circulació. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acords: 
 
− A proposta de la junta, es dóna conformitat a l’Ordinació de senyalització de 

vies i edificis. 
 
- Donar conformitat al conveni 55/2014. 
 
- Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 

convocar el concurs per la realització de la pàgina web pel comú d’Ordino. 
(Codi: PB/CSSO/14-L). 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acord:  
 
Es dóna conformitat a la demanda efectuada per carta núm. 85, de data 2 d’abril. 
 
Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3025031, de data 3 d’abril de 2014. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats al terme de 

Sornàs. 

CC/14-03-27 
  

15/17



 
− Es dóna resposta al recurs d’alçada núm. 8.215.436, del 26 de març de 2014. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la demanda per correu electrònic de data 3 d’abril de 

2014  efectuada pel Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra 
(CENMA). 

 
− Autorització de despesa número 2014/10394, aprovar el plec de bases i el 

corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs públic per a 
la contractació d’una empresa de neteja per realitzar la neteja i desinfecció 
diària de la zona aquàtica del Centre esportiu i publicar l’edicte corresponent. 
Codi: PB/CSO/14-K. 

 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2014/10393, per un import de 28.230,77€, més  1.330,25€ IGI. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
A proposta de la junta, es dóna conformitat a : 
 
L’adjudicació del subministrament de la uniformitat dels Serveis de Circulació 
Comunals. 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  

 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 

 
Número 3024924, de data 31 de març de 2014. 
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A proposta de la junta, es dóna conformitat a les propostes següents: 
 
− Donar conformitat al conveni 54/14 
 
− Ordinació reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de 

camins i senders a la parròquia d’Ordino. 
 

 
BENESTAR SOCIAL  
 
CASA PAIRAL: 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 10356,  per un import de 3.650€. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 10 d’abril de 2014, per unanimitat. 
 
 
Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
Es dóna conformitat a  : 
 
─ L’addenda al conveni número 11/13.  
─ L’acord institucional entre Govern i els 7 Comuns, signat en data 15 d’abril 

de 2014.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió 
de Consell del 24 d’abril de 2014.  
 
 
P.O. del Comú:                                          Vist i plau: 
La secretària general                                  El cònsol major 
Zita Barrio Lopez       Bonaventura Espot Benazet 
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