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CONSELL DE COMÚ 
10 DE FEBRER DE 2021 

 
 
Lloc: efectuada telemàticament 
Sessió: tradicional dels arrendaments 
Hora de l’inici: 13:33 h 
Hora d’acabament: 14:04 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 21 de gener de 2021. 

 
2. Arrendament dels cortons. 

 
3. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 18 i 25 de gener i 

de l’1 de febrer de 2021. 
 

4. Proposta de modificació de l’Ordinació pressupostària del 2021. 
 

5. Proposta de modificació del calendari fiscal per a l’exercici 2021. 
 
6. Proposta de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i 

ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
El Sr. Dolsa  demana incloure un punt referent a la gravació de les sessions de 
Consell de Comú. 
  
El cònsol major explica que la Sra. Tudó té problemes de connexió, i que si vol 
incloure algun punt a l’ordre del dia es farà més tard. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 21 

de gener de 2021. 
 
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 21 de gener 
de 2021. 
 

 
2. Arrendament dels cortons. 
 
El cònsol major passa a subhastar l'arrendament dels dos cortons propietat del 
Comú d’Ordino, Coma de Varilles i l'Hortell. 
 
Vist que no hi ha cap postor pels cortons, aquests queden a disposició del Comú 
podent-ne fer ús o arrendar-los sense pública subhasta. 
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3. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 
18 i 25 de gener i de l’1 de febrer de 2021. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 18 DE GENER DE 2021 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Desestimar la proposta formulada pel Sr. Enric Dolsa Font al Consell de Comú, en 
relació a l’ampliació del nombre de consellers al Consell de Comú, donat que la 
Junta de Govern considera que per gestionar els assumptes del Comú d’Ordino 
deu consellers són suficients. El fet d’augmentar el nombre de consellers no 
garanteix que els partits tinguin una representació major. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3050241, de data 12 de gener de 2021. 
- Número 3050249, de data 12 de gener de 2021. 
- Número 3050276, de data 14 de gener de 2021.  
- Número 3050298, de data 15 de gener de 2021. 

  
Obra major: 

 
Número 3050237, de data 11 de gener del 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
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Modificar al registre del cadastre el límit de les finques Camp de Baix, amb 
referència cadastral 3U20016 (ref. parcel·la 3P02516) i Camp de Baix i Camp de 
Dalt, amb referència cadastral 3U20052 (ref. parcel·la 3P02552), en la seva 
confrontació amb l’avinguda de la Font de Canyar, referència cadastral 3U24012 
(ref. 3V07058), a efectes de contemplar el límit actual, després de les obres 
d’execució del projecte 0041/2014. 
  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
  
- Sol·licitud número 3050274 per a la baixa d’un gual. 
- Sol·licitud número 3050118 per al canvi de titular d’un gual. 

  
- Es resol desfavorablement la sol·licitud genèrica número 3048363.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3048364, de data 16 de juliol de 2020. 
- Número 3049242, de data 2 d’octubre de 2020. 
- Número 3049552, de data 30 d’octubre de 2020. 
- Número 3049995, de data 15 de desembre de 2020. 
- Número 3050018, de data 17 de desembre de 2020. 
- Número 3050024, de data 17 de desembre de 2020. 
- Número 3050070, de data 23 de desembre de 2020. 
- Número 3050084, de data 24 de desembre de 2020. 
- Número 3050142, de data 31 de desembre de 2020. 
- Número 3050152, de data 4 de gener de 2021. 
- Número 3050174, de data 5 de gener de 2021. 
- Número 3050175, de data 5 de gener de 2021. 
- Número 3050193, de data 8 de gener de 2021. 
- Número 3050235, de data 11 de gener de 2021. 
 



                     
                                             

CC/2021-02-10                                                                                                                                   5/23 

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat perquè la Sra. A.F.N.F. realitzi una estada formativa en 

descoberta professional dirigida als alumnes de secundària del Lycée Compte 
de Foix, del 25 al 29 de gener de 2021 a l’escola bressol. 
 

- Atès el punt c, de l’article 108 (supòsits per al nomenament de personal interí) i 
l’article 109 (selecció del personal interí) de l’ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, iniciar un procés de selecció a través d’un edicte 
per a la cobertura d’un lloc de treball com a conserge del pavelló de l’escola 
Germans de Riba, en qualitat de treballador públic interí, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts i per un període que finalitzarà el 30 de juny de 2022. 
 

- Atès l’article 14 (accés al Servei de Circulació) del reglament de modificació i 
text refós del reglament intern del servei de circulació del Comú d’Ordino i atès 
l’article 35 (criteris de provisió de places) de l’ordinació de la funció pública del 
Comú d’Ordino, iniciar un concurs de mobilitat per cobrir un lloc de treball 
com a auxiliar de circulació, del Servei de Circulació del Comú d’Ordino, en 
qualitat de treballador públic indefinit i amb un salari de 1.351,10 euros bruts 
mensuals.   
 

- Donar conformitat a la demanda de les persones relacionades en l’acta per 
gaudir de les hores i dels dies de vacances pendents del 2020 fins al 31 de 
març de 2021. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3050168, de data 4 de gener de 
2021. 
 
DINAMITZACIÓ 
 
Donar conformitat a la celebració de la representació dels contrabandistes el 15 
de febrer de 2021, supeditat a l’aprovació per part del Govern del protocol 
corresponent.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/5 per un import total de 99.407,16 €. 
• Ordre de pagament ACLO 2021/1140 per un import de 50.000 €. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
El Sr. Dolsa manifesta que no comparteix l’acordat per aquesta Junta de Govern 
pel que fa al nombre de consellers que formen el Consell de Comú, i afegeix que 
no es pot afirmar que l’augment del nombre de consellers al Consell no garanteixi 
que els partits de la minoria tinguin una representació major. 
Argumenta que amb l’augment del nombre de consellers de 10 a 12 
automàticament hi han dos consellers més que es reparteixen, i inclús en un cas 
extrem com el de les darreres eleccions hi hauria un conseller més a la majoria i 
un altre en un dels grups de la minoria.  
 
El Sr. Dolsa apunta que un altre tema és que la majoria consideri que ja està bé 
quedar-se amb 10 consellers, decisió que ell no ho comparteix.  
 
El cònsol major respon que és així, que la majoria considera que 10 consellers 
són suficients per gestionar el Comú d’Ordino i com ha explicat el Sr. Dolsa, 
ampliant a 12 consellers, amb un resultat com el de les eleccions passades, hi 
hauria un conseller més a la majoria i un altre en un dels grups de la minoria, per 
tant, continuaria havent un grup que es quedaria amb un sol conseller. 
Aquest repartiment depèn del nombre de vots obtinguts per cada candidatura i 
els resultats poden variar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 25 DE GENER DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Ampliar el termini de preselecció de les propostes presentades pel pressupost 
participatiu fins a l’1 de març de 2021.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació: 
 
Segons la disposició transitòria segona de la Llei 15/2020, del 26 de novembre, 
de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora 
del poder adquisitiu, durant un termini d’un mes a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els comuns poden decretar en sòl urbà consolidat, i per un termini 
de vint mesos, la reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria de sòl 
per a edificis d’habitatges destinats a l’arrendament per a residència habitual i 
permanent, i del seu equivalent econòmic, fins a un zero per cent. 
 
Donat que en el dos últims anys a la parròquia d’Ordino s’han autoritzat l’ús i 
primera ocupació de 31 habitatges destinats al lloguer i s’ha produït el canvi d’ús 
de 26 apartament turístics a habitatges destinats al lloguer, a més tenint en 
compte que el percentatge de cessió obligatòria a la parròquia d’Ordino ja és el 
mínim requerit per la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme s’informa 
que el Comú no s’acollirà a aquesta mesura transitòria de reducció del 
percentatge de cessió. 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la proposta de resolució de l’expedient número 001/2020. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
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- Número 3050303, de data 15 de gener de 2021. 
- Modificar l’acord de la Junta de Govern del 21 de setembre de 2020 en relació 

a la sol·licitud número 3048629. 
- Número 3050373, de data 21 de gener de 2021. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3050345, de data 20 de gener de 2021. 
- Número 3050354, de data 21 de gener de 2021. 
- Número 3050378, de data 21 de gener de 2021. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3048189, de data 30 de juny de 2020. 
- Número 3049767, de data 24 de novembre de 2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de comerç número 3050186, de data 7 de 
gener de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 
- Donar conformitat a:  

a) Modificar la nomenclatura del lloc de treball de cap de servei de 
dinamització, que passa a anomenar-se cap de servei d’activitats culturals 
(grup B, Nivell 2).  

b) Incloure el lloc de treball de cap de servei d’activitats culturals en el  
Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social.  

c) Actualitzar l’organigrama del Departament de Turisme i Dinamització.  
d) Actualitzar l’organigrama del Departament d’Educació, Cultura, Joventut i 

Benestar Social.  
e) Eliminar el lloc de treball de cap de servei d’activitats de la Comissió de 

Turisme, Dinamització i Esports i incloure’l a la Comissió d’Educació, 
Cultura, Joventut i Benestar Social.  
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- Atesa la incoació de l’expedient disciplinari número Ed. 001/2020 contra 
treballador públic interí 1108 i atès el capítol vuitè (règim disciplinari) de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:  
  
1. Imposar al treballador, com a autor d’una infracció molt greu per haver 

causat danys dolosos als bens del Comú (tipificada a l’article 98, apartat m, 
de l’Ordinació de la funció pública), la sanció de  suspensió temporal de 
funcions i de retribució durant el termini d’un mes, a partir de l’endemà de 
la data de notificació de la resolució emesa per l’òrgan competent.  
No obstant, atès que el treballador finalitza la seva relació d’ocupació amb 
el Comú d’Ordino el 31 de gener de 2021, la sanció únicament podrà ser 
efectiva en el lapse de temps comprès des de la notificació de la resolució 
fins la data final de la seva relació laboral.  

 
2. Declarar-lo responsable dels danys conferits a la instal·lació comunal, i 

reclamar-li el cost de la reparació dels desperfectes, pressupostat en 
598,16 euros. 

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i informar-la que,  
segons  el disposat en l’art. 124 del Codi de l’Administració, i segons 
disposa l’art. 11 de l’Ordinació d’organització i funcionament d’aquest 
Comú, si es considera perjudicada per aquesta decisió, pot interposar 
recurs administratiu davant la Junta de Govern, en el termini d’un mes, a 
comptar de la data de la notificació d’aquesta resolució. Tanmateix, l’art. 
50 del Codi de l’Administració, la interposició del recurs no suspendrà 
l’execució de la present resolució. 

  
- Atesa la incoació de l’expedient disciplinari número Ed. 001/2020 contra el 

funcionari 726 i atès el capítol vuitè (règim disciplinari) de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Ordino:   
  
1. Imposar al funcionari 726, autor per omissió d’una infracció molt greu per 

haver causat danys dolosos als bens del Comú (tipificada a l’article 98, 
apartat m, de l’Ordinació de la funció pública), la sanció de  suspensió 
temporal de funcions i de retribució durant el termini d’un mes, a partir de 
l’endemà de la data de notificació de la resolució. 

 
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i informar-la que,  

segons  el disposat en l’art. 124 del Codi de l’Administració, i segons 
disposa l’art. 11 de l’0rdinació d’Organització i Funcionament d’aquest 
Comú, si es considera perjudicada per aquesta decisió, pot interposar 
recurs administratiu davant la Junta de Govern, en el termini d’un mes, a 
comptar de la data de la notificació d’aquesta resolució. 
Tanmateix, l’art. 50 del Codi de l’Administració, la interposició del recurs no 
suspendrà l’execució de la present resolució. 



                     
                                             

CC/2021-02-10                                                                                                                                   10/23 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1216 com 

a conserge del pavelló del Centre Educatiu de Segona Ensenyança, des del 
27 de gener de 2021 fins a la data de reincorporació de la treballadora pública 
interina amb número d’empleada 1205. 
Amb un horari de 17 a 23 h de dilluns a divendres i un salari de 6,87 euros 
bruts l’hora treballada.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2021/1003. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de cessió d’espais següent:  

 
Número 3050289, de data 14 de gener de 2021. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació de l’Ordinació 

pressupostària del 2021 per formalitzar el traspàs de partides de tots els 
capítols pressupostaris derivats de la reestructuració organitzativa causada per 
la desaparició del servei de Dinamització i pel repartiment de funcions entre 
diversos departament. 

 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació del calendari fiscal 

per a l’exercici 2021, acordat per la Junta de Govern del 30 de novembre de 
2020 i publicat al BOPA de data 9 de desembre del 2020, atesa la voluntat 
d’endarrerir la data de finalització del període voluntari de pagament de 
l’Impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i 
de la taxa de serveis públics en general vinculada.  
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Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/12 per un import total de 284.050,95 €. 
• Ordre de pagament LO 2021/2045 per un import de 80.000 €. 
• OPNP 2020/43516 per un import de 36 €. 

 
Notificacions 
 
- Donar conformitat a la notificació col·lectiva de l’acord d’embargament de 

qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino. 
 

- Donar conformitat a la notificació col·lectiva d’aprovació de provisions de 
constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  

 
Edictes 
 
- Publicar al BOPA un edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici 

2021 i la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats 
tributaris d’alguns impostos, taxes i preus públics. 

 
- Publicar al BOPA un edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici 

2021 i la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats 
tributaris de la taxa de manteniment de cementiri.  

 
Preus públics escola bressol 
 
Descomptar en la quota del proper mes la part proporcional corresponent als dies 
que no s’ha prestat el servei als usuaris afectats pel confinament d’una classe de 
l’escola bressol.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
El Sr. Dolsa demana que li aclareixin perquè el Comú d’Ordino no s’acollirà a les 
mesures decretades pel Govern de reducció temporal del percentatge de cessió 
obligatòria de sòl per a edificis d’habitatges destinats a l’arrendament per a 
residència habitual i permanent, i del seu equivalent econòmic, fins a un zero per 
cent. 
 
El cònsol major respon que, tal i com està explicat a l’acta, el Comú ha cregut 
convenient no acollir-se a aquesta mesura temporal perquè actualment a Ordino 
hi han molts pisos de lloguer. Entre finals de l’any passat i el que portem d’aquest 
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any s’han comptabilitzat 57 pisos de lloguer nous i, d’altra banda, està prevista la 
construcció d’edificis de pisos destinats a lloguer. 
A més, recorda que una de les fonts d’ingressos del Comú d’Ordino és la 
derivada de les cessions i de les llicències d’obra, per aquests motius el Comú ha 
considerat que no aplicaria la mesura proposada pel Govern.    
 
El Sr. Dolsa pregunta per la proposta de resolució de l’expedient sancionador 
d’obres, que segons ha llegit en l’acta, s’ha constatat la infracció quan l’obra ja 
estava acabada i demana com és que el Departament d’Obres no ha vist aquesta 
obra fins que ha estat finalitzada, normalment una obra es veu quan s’està fent i 
en cas que hi hagin irregularitats, s’ha d’aturar en aquest moment i no quan ja 
està acabada.  
Si bé està d’acord en el plantejament de la resolució no entén com ha pogut 
passar que les persones que treballen en el Departament d’Obres no s’hagin 
assabentat d’aquesta construcció fins que ha estat acabada.  
 
El cònsol major aclareix que aquesta obra deu fer 4 o 5 anys que es va construir 
però donada la seva ubicació no es veu fàcilment (queda a la part del darrere d’un 
edifici), per aquest motiu no s’havia constatat abans.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L’1 DE FEBRER DE 2021 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud número 3050312, de data 18 de gener de 
2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 



                     
                                             

CC/2021-02-10                                                                                                                                   13/23 

 
Es resol favorablement la proposta de despesa Acexp 2021/3513, per un import 
de 7.696,13 €.  
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049722, de data 5 de novembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3048236, de data 2 de juliol de 

2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
- Amb motiu de la campanya “El seu ADN l’identifica per més que dissimulis”, a 

partir del 26 de gener s’han iniciat dos noves tramitacions: 
• El lliurament del document acreditatiu per fer l’analítica de genotipatge als 

gossos.  
• La declaració de tipologia de gos, a efectes tributaris (T3-346).  

 
- Se sotmet a l’acord del Consell de Comú l’aprovació d’una nova modificació 

de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública 
de la parròquia d’Ordino, ampliant el termini per adaptar el mobiliari de terrassa 
de bar als establiments situats en zones de cas antic, un any més. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a: 

• Modificar l’estructura organitzativa de la secció de neteja, que actualment 
forma part de l’organigrama del Departament de Manteniment i Serveis,  
que està composta per les treballadores 441 i 423.  

• Suprimir la secció de neteja de l’estructura del Departament de 
Manteniment i Serveis.  
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• Incorporar la treballadora 441 a la secció de neteja del Centre Esportiu 
d’Ordino, que ocuparà el lloc de treball d’operària de neteja, en qualitat de 
treballadora pública indefinida, grup C, Nivell IV, a les instal·lacions de 
Centre Esportiu d’Ordino.  
• Establir el seu horari laboral de dilluns a divendres de 6 a 11h i de 15 h 

a 18 h.  
 

- Donar conformitat a: 
• Modificar l’estructura organitzativa de la secció de neteja, que actualment 

forma part de l’organigrama del Departament de Manteniment i Serveis,  
que està composta per les treballadores 441i 423.  

• Suprimir la secció de neteja de l’estructura del Departament de 
Manteniment i Serveis.  

• Incorporar la treballadora 423 a la secció de neteja del Centre Esportiu 
d’Ordino, que ocuparà el lloc de treball d’operària de neteja, en qualitat de 
treballadora pública indefinida, grup C, Nivell IV, a les instal·lacions de 
Centre Esportiu d’Ordino.  

• Establir el seu horari de dilluns a divendres de 6 a 14 h.  
 
- Nomenar el treballador públic interí 1190 com a operari de manteniment i 

serveis, des del 2 de febrer de 2021 fins al 31 de novembre de 2021, amb un 
salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Retribuir al treballador 688 la quantitat acordada en reunió de cònsols, 
1.220,64€ més el 15,5% de la CASS, per la seva funció de formador del curs 
de capacitació del Servei de Circulació, i emetre una factura a nom de 
l’Associació de Comuns del Principat d’Andorra que procedirà al seu 
reembossament. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 959 com a 
operari de Manteniment i Serveis amb tasques de suport a l’ACCO, des del 5 
de febrer i mentre té lloc el procés de selecció per a la cobertura del lloc de 
treball d’operari/a de Manteniment i Serveis Públics amb suport a l’Andorra 
Centre de Congressos d’Ordino, amb un salari de 1.286,88 euros bruts 
mensuals.  
 

- Atès que el funcionari 224 ha sol·licitat acollir-se a la segona activitat prevista a 
l’article 39 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunal i a l’article 33 del Reglament de modificació i text refós del reglament 
intern del servei de circulació del Comú d’Ordino.  
Vists els informes mèdics lliurats per l’interessat, donar conformitat a: 
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• Autoritzar-lo a desenvolupar una segona activitat assumint les tasques 
administratives i d’atenció al públic de l’oficina del Servei de Circulació i de 
suport a altres departaments (segons el detall de l’informe adjunt a l’acta) 

• Establir els nous horaris  
• Calcular el salari segons la jornada laboral de 30 hores, que  serà de 

1.722,71 euros bruts mensuals.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/16 per un import total de  4.096,78 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
Ampliació de crèdit al Centre Esportiu d’Ordino per un import total de 42.815,04 
€. 
Central de Contractació 
 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/2689 per un import d’11.000 €, 

donar conformitat al plec de bases de condicions tècniques i administratives 
per a la convocatòria del concurs públic per la gestió i dinamització de les 
xarxes socials del Departaments de Turisme i del Departament de 
Comunicació del Comú d’Ordino.  

 
- Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2021/3331 per un import de 

11.323 €, A 2021/3332 per un import de 20.100 € i A 2021/3333 per un 
import de 13.300 €, donar conformitat al plec de bases del contracte de 
serveis per un programa d’assegurances del Comú d’Ordino i de la 
Mancomunitat de serveis d’Ordino.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
4. Proposta de modificació de l’Ordinació pressupostària del 

2021. 
 

El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació pressupostària del 2021 
següent: 
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Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos s’ha iniciat una reestructuració 
organitzativa per la qual entre els Departaments de Cultura, d’Esports i de 
Turisme s’assumeixen les funcions del servei actual de Dinamització, i en 
conseqüència la gestió de les dotacions pressupostàries que tenia assignades no 
es descarten i han de ser transferides als departaments. 
Les dotacions i les finalitats d’aquestes són les mateixes, no obstant es requereix 
una recodificació de les partides tant pel que fa a la classificació administrativa 
com a la classificació de programes funcionals. 
 
Aquesta modificació pressupostària afecta a tots els capítols de despesa i 
diversos conceptes d’ingrés per la qual cosa s’opta per l’aprovació d’aquesta 
Ordinació única de modificació de l’ordinació pressupostària, que inclou 
transferències de crèdit, ampliacions de crèdit i crèdits extraordinaris en un sol 
procediment. 
 
Aquesta modificació no representa cap increment del total de despesa ni 
d’ingressos previstos per a l’exercici. 
 
Atesa la voluntat de realitzar aquesta reestructuració del pressupost. 
 
ACORD:  
 
El Ple del Consell de Comú, en la reunió del 10 de febrer de 2021, acorda la 
següent modificació pressupostària:  
 
Transferències de crèdit: 
 
De: 
4030 33420002 482053 Unesco – Art Camp 10.000,00 
4030 33800001 209001 Cànon SDAVD – Sant Pere 65,00 
4030 33800001 226107 Festivitat de Sant Pere 11.000,00 
4030 33810000 226139 Caramelles de Pasqua 1.500,00 
4030 33810000 226303 Activitats de Nadal 2.500,00 
4030 33810000 226308 Carnestoltes 3.000,00 
4030 33810000 226311 Castanyada 1.300,00 
4030 34100017 226302 Travessa 3.500,00 
4030 43100000 226100 Promoció del comerç 500,00 
4030 43100001 226300 Mostra gastronòmica 25.000,00 
4030 43210000 221009 Material de funcionament – Dinamització 499,03 
4030 43210000 226100 Promoció del Turisme 3.000,00 
4030 43210001 209001 Cànon SDAVD Nits obertes 200,00 
4030 43210001 226100 Nits obertes 6.000,00 
4030 43210003 226305 Cinema de muntanya i Dia internacional 

de les muntanyes 
5.684,90 

 
A: 
7000 33420002 482053 Unesco – Art Camp 10.000,00 
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7000 33800001 209001 Cànon SAVD – Sant Pere 65,00 
7000 33800001 226107 Festivitat de Sant Pere 11.000,00 
7000 33810000 226139 Caramelles de Pasqua 1.500,00 
7000 33810000 226106 Activitats de Nadal i Reis 2.500,00 
7000 33810000 226308 Carnestoltes 3.000,00 
7000 33810000 226311 Castanyada 1.300,00 
4010 34100017 226302 Travessa 3.500,00 
4000 43100000 226100 Promoció del comerç 500,00 
7000 43100001 226300 Mostra gastronòmica 25.000,00 
7000 33000000 221009 Material de funcionament – Cultura 499,03 
4000 43210000 226100 Promoció del Turisme 3.000,00 
7000 43210001 209001 Cànon SDAVD Nits obertes 200,00 
7000 43210001 226100 Nits obertes 6.000,00 
7000 33420004 226305 Cinema de muntanya i Dia internacional 

de les muntanyes 
5.684,90 

 
Ampliacions de crèdit: 
 
7000 33800001 120010 Hores personal indefinit – Sant Pere 195,00 
7000 33800001 160000 Cass – Sant Pere 30,23 
7000 43100001 120010 Hores personal indefinit – Mostra 

gastronòmica 
400,00 

7000 43100001 160000 Cass – Mostra gastronòmica 62,00 
7000 33000000 120000 Personal indefinit  - Cultura 34.969,14 
7000 33000000 160000 Cass – Cultura 5.420,22 
7000 33420004 120010 Hores personal indefinit – Cinema de 

muntanya 
555,35 

7000 33420004 130010 Hores personal interí – Cinema de 
muntanya 

86,08 

7000 33420004 160000 Cass – Cinema de muntanya 100,00 
 
Aquestes ampliacions de crèdit es financen amb la transferència de dotació de les 
partides següents: 
 
4030 33800001 120010 Hores personal indefinit – Sant Pere 195,00 
4030 33800001 160000 Cass – Sant Pere 30,23 
4030 43100001 120010 Hores personal indefinit – Mostra 

gastronòmica 
400,00 

4030 43100001 160000 Cass – Mostra gastronòmica 62,00 
4030 43210000 120000 Personal indefinit  - Dinamització 34.969,14 
4030 43210000 160000 Cass- Dinamització 5.420,22 
4030 43210003 120010 Hores personal indefinit – Cinema de 

muntanya 
555,35 

4030 43210003 130010 Hores personal interí – Cinema de 
muntanya 

86,08 

4030 43210003 160000 Cass – Cinema de muntanya 100,00 
 
Suplement de crèdit 
 
7000 33000000 603000 Equipaments – Cultura 2.500,00 
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Aquest suplement de crèdit es finança amb la baixa de dotació de les partides 
següents: 
 
4030 43210000 603000 Equipaments – Dinamització 2.500,00 

 
 

5. Proposta de modificació del calendari fiscal per a l’exercici 
2021. 
 

El Ple aprova, per majoria, la modificació del calendari fiscal per a l’exercici 2021 
següent: 

 
Atès que en data 9 de desembre del 2020 es va publicar al BOPA el calendari 
fiscal per a l’exercici 2021 acordat en Junta de Govern del 30 de novembre de 
2020. 
 
Atesa la voluntat d’endarrerir la data de fi del període voluntari de pagament de 
l’Impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i la 
taxa de serveis públics en general vinculada. 
 
El Consell de Comú acorda la modificació del calendari fiscal per a l’exercici 2021, 
que queda com segueix: 
 

Tribut Data inici 
notificació de 

facturació 

Data presentació 
remesa bancària al 

cobrament 

Data fi període 
voluntari i inici del 
període executiu 

Impost tradicional del foc i lloc 17/02/2021 01/04/2021 31/05/2021 
Impost sobre la propietat 
immobiliària  i Taxa de serveix 
públics vinculada. 

17/02/2021 01/04/2021 31/05/2021 

Impost sobre els rendiments 
arrendataris 

02/02/2022 02/02/2022 01/04/2022 

Impost sobre la radicació 
d’activitats comercials, 
empresarials i professionals i 
Taxa de serveis públics 
vinculada. 

06/09/2021 11/10/2021 15/11/2021 

Taxa de manteniment de 
cementiris 

17/03/2021 04/05/2021 30/06/2021 

Rètols indicadors i publicitaris 17/02/2021 01/04/2021 31/05/2021 
Reserves d’estacionament i 
guals 

17/02/2021 01/04/2021 31/05/2021 

Taxa per serveis a gossos de 
companyia 

01/09/2021 
 

01/10/2021 01/12/2021 
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6. Proposta de modificació de l’Ordinació reguladora 
d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la 
parròquia d’Ordino. 
 

El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, 
instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino següent: 
 
El Consell de Comú del 30 d’abril de 2020 va modificar l’Ordinació reguladora 
d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino, 
afegint una disposició transitòria per ampliar el termini per adaptar el mobiliari de 
terrassa de bar als establiments situats en zones de cas antic, fins al 15 de març 
de 2021. 
Donat que la situació d’emergència sanitària no ha finalitzat i que continua 
afectant al sector de la restauració, el Consell de Comú acorda una modificació 
de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de 
la parròquia d’Ordino per ampliar aquest termini un any més, fins al 15 de març 
de 2022, amb l’ordinació següent: 
 

Ordinació 
 
Ordinació del 10-2-2021 de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i 
ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino. 
 
Vista l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia 
d’Ordino, de data 29 de novembre de 2018, publicada al BOPA núm. 73 del 5 de desembre de 
2018. 
 
Vista l’Ordinació de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions 
de via pública de la parròquia d’Ordino, de data 24 d’octubre de 2019, publicada al BOPA núm. 
96 del 30 d’octubre de 2019. 
 
Vista l’Ordinació de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions 
de via pública de la parròquia d’Ordino, de data 30 d’abril de 2020, publicada al BOPA núm. 60 
del 5 de maig de 2020. 
 
Vista l’afectació econòmica que la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de 
SARS-CoV-2 té sobre el sector de la restauració. 
 
El Comú d’Ordino en sessió de Consell de Comú de data 10 de febrer de 2021 va acordar 
aprovar la següent, 

Ordinació de modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i 
ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino 

 
Article únic 
 
Es modifica la disposició transitòria número 2 amb el redactat següent: 
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Disposició transitòria 2 
 
Els establiments situats en el casc antic que a l’entrada en vigor de la present Ordinació disposin 
de llicència d’obertura de comerç i no compleixin amb l’obligació establerta en l’article 11.1 de la 
mateixa, en quant a les característiques dels materials de les taules i cadires, disposaran de 
termini fins al 15 de març de 2022 per poder-se adaptar. Si transcorregut aquest termini no es 
compleix amb la referida obligació quedarà sense efecte la llicència atorgada. 
 
Disposició derogatòria  
 
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin a la present ordinació. 
 
Disposició final 
 
La present ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
7. Gravació de les sessions de Consell de Comú. 
 
El Sr. Dolsa lamenta haver de fer aquesta intervenció però es veu obligat després 
que el cònsol li manifestés que ja no se li facilitaria la gravació del Consell de 
Comú, quan ell només les utilitza per donar a conèixer als seus electors la feina 
que fa el Comú d’Ordino, en exercici de transparència. 
 
El Sr. Dolsa afegeix que entendria que al cònsol li preocupés que fes difusió entre 
els seus electors d’una gravació modificada o manipulada, però no ha estat així, el 
que ha fet ell és enviar per WhatsApp, a una part dels electors, la gravació íntegra 
de la sessió de Consell, i després la reenvien entre els ciutadans, però no hi ha 
cap tipus de manipulació (ni per afavorir-lo a ell ni per perjudicar al cònsol). 
 
Segons li va comunicar el cònsol per telèfon, aquest traspàs de la gravació és 
il·legal. 
I manifesta que no entén com el cònsol, que ha estat subsíndic i ha format part 
del Consell General que és una institució superior al Comú, pot dir que això és 
il·legal, quan les sessions del Consell General no solament es graven sinó que es 
retransmeten en directe per televisió, i després inclús es pot recuperar a través de 
la pàgina d’AndorraDifusió.  
 
El Sr. Dolsa manifesta que no ha trobat en cap acta de la Junta de Govern que es 
prengués la decisió de no lliurar-li més les gravacions de les sessions de Consell. 
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En aquest sentit, demana a les dues conselleres que no formen part de DA i que 
estan a la majoria (una de Liberals i l’altra d’SDP) si elles també han aprovat que a 
partir d’ara no es lliurarà a Enric Dolsa (o qualsevol altre conseller) la gravació del 
Consell de Comú perquè deixa en evidència al Comú d’Ordino. 
 
Tampoc entén perquè no es penja directament a la web la gravació, ja que les 
sessions de Consell de Comú són públiques. Malauradament, donades les 
circumstàncies actuals no es poden fer amb públic perquè no pot entrar ningú 
però, per això ja no s’han d’assabentar del que passa al Comú. 
Li agradaria que es parlés d’aquest assumpte en Junta de Govern perquè en 
quedés constància en una acta i d’aquesta manera que es pugui debatre en el 
proper Consell de Comú.    
El Sr. Dolsa interpreta que si no està escrit en cap acta de Junta de Govern és 
perquè ha estat una decisió unilateral del cònsol major.  
 
El cònsol major aclareix, en primer lloc, que ell no ha dit mai al Sr. Dolsa que fos 
il·legal enviar la gravació. 
Seguidament, diu al Sr. Dolsa que pot gravar les sessions, que ningú li prohibirà 
que ho faci però el que ell li va dir és que l’enregistrament de les sessions serveix 
com a eina de treball per facilitar la transcripció a l’acta dels acords que es 
prenen, perquè la persona que ha de redactar l’acta disposi del màxim 
d’informació.   
O sigui, es tracta d’un instrument intern del Comú per fer la feina de redacció de 
l’acta.  
 
I aclareix al Sr. Dolsa que pot consultar la gravació sempre que ho desitgi, només 
ha de venir al Comú i se li deixarà escoltar, igual que es faria amb qualsevol 
ciutadà que ho demanés, perquè com ha dit el Sr. Dolsa, les sessions són 
públiques i estan obertes a tothom. 
 
Un altre aspecte que el cònsol vol esmenar al Sr. Dolsa és que a la pàgina web 
del Comú ja es troben publicades totes les actes de Consell de Comú, de manera 
que qualsevol que vulgui consultar-les pot fer-ho, per tant, el Comú ja actua amb 
transparència i a més, recorda al Sr. Dolsa que sempre se li ha facilitat tota la 
informació que ha sol·licitat. 
 
El cònsol afegeix que és important que se sàpiga que si el Sr. Dolsa no disposa 
de més informació és perquè no assisteix a les reunions de les comissions. 
També puntualitza que el Sr. Dolsa no pot dir que sigui pels horaris perquè quan  
era cònsol també les feia en els horaris que més li convenien, fora dels horaris 
d’obertura del Comú. 
 
Pel que fa a les gravacions, el cònsol afirma que es pot estudiar la possibilitat de 
publicar-les a la pàgina web del Comú, donades les circumstàncies actuals, les 
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maneres de treballar canvien ràpidament. Aquest assumpte es pot parlar amb 
l’altra consellera de la minoria i entre tots valorar si convé gravar les sessions 
telemàtiques i penjar-les a la plana web del Comú.  
El cònsol ofereix al Sr. Dolsa la seva col·laboració, i li recorda que té les portes 
obertes per la informació que necessiti, com sempre li ha dit.  
 
El Sr. Dolsa retreu al cònsol que està barrejant els temes. En quant als horaris que 
ell fixava per les comissions, quan va ser cònsol, eren hores normals que 
convenien a tothom, i no com es fa ara.  
De totes maneres, disposa de les actes de les reunions a les que no assisteix 
perquè té altres obligacions en els horaris en que es fan, i que ell participi o no ho 
faci tampoc serveix perquè està en minoria i no l’escolten. 
 
El Sr. Dolsa insisteix que el cònsol li va dir que no es podien enviar les gravacions, 
i que dir no es pot fer és igual a dir és il·legal, al menys ell ho interpreta així. 
Apunta que el cònsol amaga informació, com si estigués en una dictadura, i 
insisteix que si no hi ha cap acord de la Junta de Govern per deixar-li de lliurar la 
gravació de les sessions de Consell de Comú és perquè el cònsol pren les seves 
decisions unilateralment com si fos un dictador.  
Es dirigeix a la resta de consellers i els hi demana que en pensen d’aquest 
assumpte. 
 
El cònsol manifesta que el Sr. Dolsa té la virtut de tergiversar, que a part de parlar 
per telèfon també en van parlar personalment i mai li ha dit que sigui il·legal.  
Li va explicar que no se li lliuraria perquè no està previst en l’Ordinació de 
funcionament del Comú d’Ordino. 
 
S’obre un debat entre el cònsol major i el Sr. Dolsa en relació al moment en què 
es van començar a enregistrar les sessions de Consell de Comú, la finalitat que ha 
de tenir la gravació i com ha estat comunicat que ja no es lliuraria més la gravació 
del Consell.  
 
El cònsol passa la paraula a la Sra. Tudo que per dificultats tècniques no s’ha 
pogut connectar abans. 
 
En primer lloc, lamenta la discussió mantinguda entre el cònsol major i el Sr. Dolsa 
en un moment com el que estem vivint ara, i demana uns aclariments en relació a 
un acord de la Junta de Govern del 18 de gener. 
 
Vol saber perquè alguns treballadors, concretament del servei de circulació, tenen 
tantes hores acumulades per recuperar, vol saber com es retornaran aquestes 
hores i si és per falta de personal en el servei de Circulació. 
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El Sr. Herver explica que són dues coses, d’una banda, per la manca d’agents de 
Circulació i d’altra banda, per la situació viscuda durant la pandèmia que va 
provocar un excés de treball. 
Afegeix que el que fa el Departament de Gestió i Desenvolupament Humà és 
demanar als caps de departament que justifiquin les acumulacions d’hores, no 
només a Circulació sinó a tots els departaments.  
 
La Sra. Tudó demana una relació de les despeses relacionades amb el Nadal. Ella 
té comptabilitzats uns 45.000 € en global, si bé una sola empresa ha tingut 
factures per valor de 13.000 €. 
Qüestiona si potser han estat excessives les despeses fetes aquest any pel Nadal 
i si s’hauria d’haver fet a través de concurs públic algunes de les adjudicacions.  
Quan tingui les xifres totals, de cara a l’any vinent, aportarà les propostes 
convenients.   
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
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