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CONSELL DE COMU 
13 DE SETEMBRE DE 2018 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.46 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
Xavier Herver Merino 
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 23 de juliol de 

2018. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 30 de juliol, del 6, 13, 20 i 27 d’agost i del 3 de 
setembre de 2018. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 23 

de juliol de 2018 
 
El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 23 de juliol de 
2018. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 30 de 
juliol, del 6, 13, 20 i 27 d’agost i del 3 de setembre de 2018. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 30 DE JULIOL DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3041355, de data 27 de juliol de 2018. 



                     
                                             

CC/18-09-13                                                                                                                                         3/22 

Obra Menor: 
 
− Número 3041260, de data 16 de juliol de 2018. 
− Número 3041263, de data 16 de juliol de 2018. 
− Número 3041265, de data 17 de juliol de 2018. 
− Número 3041290, de data 19 de juliol de 2018. 
− Número 3041321, de data 20 de juliol de 2018. 
− Número 3041340, de data 24 de juliol de 2018. 

 
Obra Major: 
 
− Número 3040017, de data 21 de març de 2018. 
− Número 3040313, de data 23 d’abril de 2018. 
− Número 3040358, de data 27 d’abril de 2018. 
− Número 3040630, de data 23 de maig de 2018. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a publicar l’edicte de notificació al BOPA amb referència 

CAD/2018/304. 
 

− Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre de la construcció amb 
el codi 301-070 bastida sobre la finca amb referència cadastral 3U23500, i 
modificar el límit de la seva parcel·la, referència 3P06115.  

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord:   
Donar conformitat al conveni número 2018/1043. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
Suprimir la parada d’autobús situada a carrer de la Costa del Pui, i en el seu lloc 
pintar per delimitar unes places d’estacionament. 
 
Resoldre favorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
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− Denúncia número 560. 
− Denúncia número 521. 
− Denúncia número 497. 
− Denúncia número 847. 

 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Resoldre l’expedient sancionador 001/2018 DAG. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
− Número 3040676, de data 28 de maig de 2018.  
− Número 3040714, de data 1 de juny de 2018. 
− Número 3041126, de data 3 de juliol de 2018.  
− Número 3041208, de data 9 de juliol de 2018. 
− Número 3041247, de data 12 de juliol de 2018.  
− Número 3041345, de data 25 de juliol de 2018.  

 
Utilització de nom 
 
Número 3041350, de data 25 de juliol de 2018. 

Es resol desfavorablement la sol·licitud següent: 
  
Ocupació de via pública - pancartes 
 
Número 3041217, de data 10 de juliol de 2018. 
  
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 

 
− Donar conformitat al reingrés de la funcionaria 485 al servei actiu del Comú 

d’Ordino, des del proper 3 de setembre d’enguany. 

− Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1069. 
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− Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1058. 
 

− Autoritzar el funcionari 980 a assistir al curs “Actualització en mobilitat i 
interconnexió”. 
  

− Donar conformitat a les sol·licituds de l’agent de l’administració de caràcter 
indefinit 645.  

 

− Donar conformitat a la sol·licitud de permís administratiu retribuït a l’agent de 
l’administració de caràcter indefinit 1125. 
 

− Donar conformitat a reemborsar a la funcionaria 635 la seva formació. 
 

AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord:  
 
Autoritzar la societat BiFree SC, l’organització el 5 de setembre de 2018, de la 
competició esportiva Pyrénées Stage Run (3a edició), que recorrerà el Pirineu 
entre Ribes de Freser i Salardú, pel tram de GR 11 que travessa la parròquia 
d’Ordino. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
− Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament:  
• 2018/671, per un import total de 61.245,50€. 
• O 2018/22851, per un import de 6.292,55€. 
• O 2018/22852, per un import de 370,15€. 
• O 2018/22852, per un import de 740,30€. 
• LO 2018/23152, per un import de 10.000€. 

 
− Anul·lació de sancions 
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Es dona conformitat a l’anul·lació de la relació sancions de circulació presentada. 
 
− Publicació BOPA 
 

• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de 
constrenyiment per deutes.  

• Publicar al BOPA la relació de sancions de circulació que no han pogut 
estar notificades de forma individual.  

 
A proposta de la junta, es dona conformitat a la Transferència de crèdit a 
la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització, per un import de 3.000€. 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 6 D’AGOST DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3041356, de data 27 de juliol de 2018. 
 
Obra Major: 
 
Número 3040659, de data 28 de maig de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a publicar al BOPA l’edicte de notificació de la instrucció de 

l’expedient administratiu número EXP_CAD-08. 
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− Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat amb 
una quota el 100%, sobre la unitat cadastral 3U20362. 
 

− Donar conformitat a inscriute al registre del cadastre l’edifici de nova 
construcció amb el codi 301-070 bastit sobre la finca amb referència cadastral 
3U20380. 

 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  

ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
 Número 30401162, de data 3 de juliol de 2018. 
 Número 30401384, de data 31 de juliol de 2018.  
 Número 3041386, de data 31 de juliol de 2018.  

 
Cens de població 

 
Número 3041404, de data 2 d’agost de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 1129. 
 
 Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 

1132.  
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l’empresa Bestrail. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
 Resoldre favorablement la sol·licitud del Comú de la Massana. 

 
− Resoldre favorablement la sol·licitud de l’Associació de dansa esportiva 

d’Andorra. 
 

 Resoldre favorablement la sol·licitud del FC ORDINO. 
 

− Resoldre favorablement la sol·licitud del TAEKWONDO CLUB ORDINO. 
 

 Resoldre favorablement la sol·licitud de la FEDERACIÓ ANDORRANA DE 
BASQUETBOL. 

 
 Resoldre favorablement la sol·licitud de la FEDERACIÓ ANDORRANA DE 

WUSHU I KUNGFU. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament:  
• 2018/749 per un import total 8.578,91€. 
• LO 2018/23557, per un import de 6.429€. 
• LO 2018/23554, per un import de 10.328,78€. 
• LO 2018/23553, per un import de 1.343,87€. 
• OPNP 2018/23555, per un import de 328,81€. 
• ACLO 2018/23552, per un import de 22.237,60€. 

 
 Central de contractació 
 

• Adjudicar el concurs públic nacional per la contractació d’una empresa per 
al subministrament d’un vehicle 4x4 per al Departament de Serveis Públics. 

 
• Adjudicar a l’empresa SACE una addenda al contracte NF2015/50. 
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• Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa per realitzar la 

neteja de les esglésies d’Ordino. 
 

A proposta de la junta, es dona conformitat a la proposta següent:  
 
 Modificació Ordinació de preus públics del 2018  
 
Exposició de motius 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018. 
 
Atesa la voluntat d’actualitzar els preus de les activitats del Centre Esportiu d’Ordino pel nou curs 
2018/2019 que s’inicia el setembre del 2018. 
 
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 30 de novembre del 2017. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar els apartats B.4 “Cursos col·lectius de natació”, B.5 “Fitness”,  B.6  “Cursos 
particulars de natació” i B.7 “Curs de perfeccionament natació”, del capítol 2 “Imports” de l’article 
32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre Esportiu d’Ordino”, 
que queden de la següent manera: 

Article 32. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre 
Esportiu d’Ordino 
... 

2. Imports 
... 
 
B) La realització de les activitats i serveis ofertes pel Centre Esportiu d’Ordino 
... 
 
4 CURS COL·LECTIU DE 
NATACIÓ  

SOCIS NO SOCIS 

Durada 1 mes  
1 classe per setmana 

23 € 35 € 

Màster de natació 
Durada 1 mes – 1 Hora 

25 € - 

Màster de natació 
Durada 1 mes – 2 Hores 

32 €  

 
5. FITNESS 
Dirigit a socis amb quota bàsica  

PREU 

1 fitxa entrenament gimnàs estàndard 10 € 
1 fitxa entrenament gimnàs personalitzada 20 € 
10 Classes dirigides Aeròbic 49 € 
1 classe dirigida 5,50 € 
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6. CURS PARTICULAR DE NATACIÓ SOCIS NO SOCIS 
1 classe 18 € 26 € 
1 classe grup ( 2 persones, preu per persona) 13 € 19,50 € 
10 classes 152 € 212 € 
10 classes grup ( 2 persones, preu per persona) 122 € 185 € 
   
7. CURS DE NATACIÓ 
PERFECCIONAMENT 

MENSUAL TRIMESTRAL 

 Socis  No socis  Socis  No socis  
1hora per setmana 24,75 € 49,55 € 67 € 134 € 
2 hores per setmana 32,50 € 66 € 88,50 € 179 € 
3 hores per setmana 47,10 € 95,50 € 128 € 260,20 € 
 
Article segon 
 
S’aprova modificar els apartats B.2 “Instal·lacions del Pavelló esportiu de les Escoles d’Ordino” i 
B.3 “Sales d’activitats del Centre Esportiu d’Ordino” del capítol 2.b “Imports / Preus per ús inferior 
a 48 hores” de l’article 35 “Cessió d’espais o sales”, que queden de la següent manera: 
Article 35. Cessió d’espais o sales   
... 

2. Imports 

... 
b) Preus per ús inferior  a 48 hores 

... 
b2. Instal·lacions del Pavelló esportiu de les Escoles d’Ordino:  
 

Preu per hora 27,75€ 
Preu per dia 153,11€ 
 

b3. Sales d’activitats del Centre esportiu:  25,84€ per hora. 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 13 D’AGOST DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 6 d’agost de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
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Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3041451, de data 10 d’agost de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
 Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar una carta de notificació de la 

inscripció al Cadastre d’uns drets, donar conformitat a publicar al BOPA 
l’edicte corresponent. 

 
 Donar conformitat a lliurar al Quart d’Ordino una còpia de l’acta d’identificació 

realitzada en el marc dels treballs de confecció del cadastre. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a la signatura dels convenis 2018/1045 i 2018/1046. 

 Donar conformitat al conveni 2018/1047. 
 
 Donar conformitat al programa per a la inauguració de l’edifici sociocultural 

l’Estudi. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
 Número 3041209, de data 9 de juliol de 2018.  
 Número 3041307, de data 20 de juliol de 2018. 
 Número 3041352, de data 26 de juliol de 2018 
 Número 3041402, de data 2 d’agost de 2018. 
 Número 3041423, de data 6 d’agost de 2018. 
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Ocupacions de via pública - venda ambulant 
 
Número 3041438, de data 8 d’agost de 2018.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al preu de venta de 15€ del llibre “Últim estiu a Ordino”, en 
versió catalana i espanyola. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Informació: 
 
El CEO tornarà a participar a la Fira d’Andorra la Vella el proper mes d’octubre en 
un estand compartit amb els altres centres esportius comunals.  
L’estand està cedit sense cap cost. 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a oferir una promoció de “Matricula 0” a totes les persones 

que s’inscriguin a l’estand conjunt dels centres esportius comunals, els 3 dies 
de la Fira d’Andorra la Vella que tindrà lloc el proper mes d’octubre. 

 
 Donar conformitat a fixar com a data de finalització del termini d’admissió de 

sol·licituds de subvencions esportives per a l’any 2019, el 20 de setembre de 
2018, tal com preveu el reglament de subvencions esportives del Comú 
d’Ordino que es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

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

efectuada pel FC. MADRIU per continuar impartint entrenaments durant el curs 
2018-2019.  

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 
efectuada per l’ECOA per impartir entrenaments.  
 

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 
efectuada per l’ECOA per continuar impartint entrenaments durant el curs 
2018-2019. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament:  
• 2018/759, per un import total de 35.117,75€. 
• LO 2018/24691, per un import de 10.000€. 

 
 Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació, per un import de 1.200€. 

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

Circulació, per un import de 3.000€. 
 
 Central de contractació 
 

Autorització de despesa número A 2018/23542, per un import de 12.300€. 
 

A proposta de la junta, es dona conformitat a :  
 
 Modificació Ordinació de preus públics del 2018  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018. 
 

Atesa la voluntat d’establir un preu públic pel finançament de la “Gimcana a la recerca del tió”, 
en el marc de les activitats de Nadal i que fins a la data eren de caràcter gratuït, amb la 
intenció de finançar principalment les despeses de dedicació del personal comunal al 
desenvolupament d’aquesta activitat, directament amb càrrec als usuaris que se’n beneficien i 
alhora aconseguir limitar la creixent participació a la mateixa. 

 
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 30 de novembre del 2017. 

 
Article primer 
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S’aprova modificar l’article 33 “Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o 
culturals”, per afegir l’apartat 2.9 “Gimcana de Nadal”,  que queda de la següent manera: 
Article 33. Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o culturals 
... 
2. Imports 
... 

 
2.9) GIMCANA DE NADAL    

 
Inscripció per participar en la Gimcana 5 € 

 
Aquesta activitat te un límit de 25 places per inscriure, que es realitzaran per ordre de 
sol·licitud. 

 
Les inscripcions es realitzaran mitjançant demanda en el Servei de Tràmits del Comú, durant el 
període d’inscripció que s’iniciarà el 13 de novembre i acabarà el 30 de novembre.  

 
Disposició Final 

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

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 20 D’AGOST DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 13 d’agost de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor: 
 
 Número 3041471, de data 13 d’agost de 2018. 
 Número 3041475, de data 14 d’agost de 2018. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
Adjudicar a l’empresa Andorra Animació la instal·lació de jocs gegants per la 
inauguració de l’edifici sociocultural l’Estudi. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1131, des de l’11 de setembre d’enguany. 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Deixar sense efecte el protocol de col·laboració per a la creació de la marca 
comuna d’identitat “Parc Pirinenc de les Tres Nacions” aprovat per junta del 18 de 
juny d’enguany, i donar conformitat al nou conveni d’intencions vist que s’han 
modificat alguns articles i que s’ha traduït el redactat en llengua francesa.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 

efectuada pel CLUB PETANCA ORDINO per continuar impartint l’activitat de 
petanca durant l’hivern del curs 2018-2019. 

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 
efectuada pel CLUB PATINATGE ARTÍSTIC PRINCIPAT D’ANDORRA per 
continuar impartint entrenaments durant el curs 2018-2019.  

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
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Acords: 

 Ordres de pagament

Relació d’ordres de pagament: 
O 2018/805, per un import total de 36.432,41€ 

A proposta de la junta, es dona conformitat al Suplement de crèdit a la 
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 1.300€. 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 27 D’AGOST DE 2018 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 20 d’agost de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME 

OBRES I URBANISME 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

Obra menor: 

 Número 3041397, de data 1 d’agost de 2018.
 Número 3041529, de data 23 d’agost de 2018.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI: 

Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 

AC 2018/26080, 679,25€ impostos inclosos. 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 

ESCOLA BRESSOL 

Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
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AC 2018/26066, 695,00€ impostos inclosos.
 ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

Comerç 

Número 3041522, de data 22 d’agost de 2018. 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

Acords: 

 Donar conformitat a declarar desert l’edicte del 16 de juliol d’enguany, publicat
al BOPA número 45, del 25 de juliol de 2018. 

 Donar conformitat a la sol·licitud de l’agent de l’administració 422.

 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració 1130. 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS 

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 

Acords: 

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO,
efectuada pel CLUB TENIS TAULA VALLS DEL NORD, per impartir 
entrenaments durant el curs 2018-2019. 

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba,
efectuada pel CLUB TENIS TAULA VALLS DEL NORD, per impartir 
entrenaments durant el curs 2018-2019. 

FINANCES I PRESSUPOST 

INTERVENCIÓ I FINANCES 
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Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament:  

• 2018/854, per un import total de 396.619,81€. 
• 2018/26427, per un import de 1.192,25€. 
• 2018/26424, 26425 i 26426, per un import total de 3.297,02€. 
• 2018/26421, 26422 i 26423, per un import total de 2.035,49€. 

 
 Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Obres públiques per un import de 
600€. 
 
 Informe de reparament  
 
Es lliura l’informe de reparament emès per la Intervenció FINRP2018/1.  
  
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 3 DE SETEMBRE DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 27 d’agost de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a la modificació al registre del cadastre dels límits de la finca 

amb referència cadastre 3U05328. 
 

 Donar conformitat a la sol·licitud número 3040347. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  

ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Comerç 
 
Número 3041534, de data 23 d’agost de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a prorrogar l’actual contracte de l’agent de l’administració 

1083.  
 

 Contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de l’administració 1059. 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud del funcionari 1051.  

 
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 993. 
 
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 1053. 
 
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 884.  
 
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 1030. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP 2018/27082, 3.785,60€. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 

 
 Ordres de pagament 

 
Relació d’ordres de pagament:  
 
• O 2018/863, per un import total de 32.858,80€.  
• O 2018/27074, per un import de 312.22€. 
• O 2018/27075, per un import de 156,12€. 
• O 2018/27076, per un import de 173,08€. 
• O 2018/27078, per un import de 173,08€. 
• OPNP 2018/27014, per un import de 66€ durant els mesos de desembre 

de 2017, abril, maig i juny de 2018. 
• OPNP 2018/27080, per un import de 553,27€.  
• LO 2018/27011, per un import de 1.343,87€. 
• LO 2018/27010, per un import de 10.638,10€. 
• ACLO 2018/27114, per un import de 3.800€. 
• ACLO 2018/27111, per un import de 600€. 
• ACLO 2018/27112, per un import de 13.000€. 
• ACLO 2018/27113, per un import de 2.500€. 
• ACLO 2018/27109, per un import de 4.800€. 
• ACLO 2018/27113, per un import de 2.500€. 

 
 Modificacions pressupostàries 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització 
per un import de 1.000€. 

 
 Liquidació dels comptes per la concessió del Refugi guardat del Parc 

natural de la Vall de Sorteny  2017.   
 
 A proposta de la junta, es dona conformitat a la Modificació Ordinació 

de preus públics del 2018  
 

Exposició de motius 
 

Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018. 
 

Atès el nou conveni de gestió mancomunada de l’Escola de música de les Valls del Nord, 
signat entre el Comú de la Massana i el Comú d’Ordino, pel qual la gestió es centralitza en 
el Comú de la Massana, inclosa l’aprovació i publicació dels preus públics corresponents. 
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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 30 de novembre del 
2017. 

 
Article primer 
S’aprova suprimir tota referència a l’Escola de música de l’ordinació, en concret en l’article 
Article 33. Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o culturals, 
apartat 2 Imports,  suprimint el subapartat 2.4 Escola de música i apartat 3 Bonificacions, 
que queden de la següent manera: 
 
Article 33. Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o culturals 
... 
2. Imports 

 
Es consideren infants, sempre i quan no s’estipuli diferent de forma expressa, els següents 
períodes d’edats, d’acord amb l’activitat realitzada: 

 
  Escola d’art  fins a 16 anys 
  Casal d’estiu  fins a 14 anys 
 

3. Bonificacions  
 
Els posseïdors de la Tarja Magna gaudiran d’un descompte del 25% sobre els preus de 
l’Escola d’art (La Capsa ) 

 
Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’un descompte del 20% sobre els preus de 
l’Escola d’art (La Capsa )  
 
Els posseïdors del Carnet de família nombrosa emès pel Govern d’Andorra, gaudiran d’un 
25% de descompte en els preus pels serveis de Ludoescola, Casal d’estiu i Colònies, i 
d’un 15% en els preus de l’Escola d’art ( La Capsa ). 

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

 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :  
 
Article 22.2. 
 
La Sra. Sandra Tudó demana quina és la valoració de les activitats promogudes 
aquest estiu a Ordino, tant pel que fa a l’activitat al llac de Tristaina, que era una 
prova pilot, com pel tancament de l’aparcament de Sorteny. Demana si s’han 
pogut comptabilitzar les persones que les han utilitzat, i si ha estat positiu.  
 
El Sr. Marc Pons informa que els tècnics han començat a fer una compilació de 
les dades tant pel que fa a l’activitat promoguda al llac de Tristaina com pel 
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tancament de l’aparcament de Sorteny i que estan fent el balanç per a poder fer 
una valoració. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern 
del 30 de juliol, del 6, 13, 20 i 27 d’agost i del 3 de setembre de 2018 per 
unanimitat. 
 
 
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                                                          J. Àngel Mortés Pons   


	Article 32. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre Esportiu d’Ordino

