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CONSELL DE COMU 
19 DE SETEMBRE DE 2019 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13:33 h 
Hora d’acabament: 13:36 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
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. 
 
Excusa la seva absència l'Honorable consol menor, Sra. Gemma Riba Casal. 
  
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 de juliol de 

2019. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 22 i 29 de juliol, del 12 i 26 d’agost i del 2 i 9 de 
setembre de 2019. 

 
3. Presentació candidatura de reserva de la Biosfera. 

 
Donar conformitat a presentar la candidatura de reserva de la biosfera: Ordino, 
territori de biosfera amb la memòria que l’acompanya. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. 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. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 

de juliol de 2019 
 
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 25 de juliol de 
2019. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 22 i 29 de 
juliol, del 12 i 26 d’agost i del 2 i 9 de setembre de 2019. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 22 DE JULIOL DE 2019 

 
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 3043477, de data 8 de febrer de 2019. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3045060, de data 18 de juliol de 2019. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda efectuada per la Unió Caravanista de Catalunya. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Reserva de Sala 
 
Número 3045069, de data 19 de juliol de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 
- Donar conformitat a l’actualització de la descripció del lloc de treball d’adjunt/a 

de la Ludoescola.    
 
- Donar conformitat a iniciar un concurs de mobilitat interna per cobrir el lloc de 

treball d’adjunt/a de la Ludoescola.  
 
- Donar conformitat a iniciar el procediment per a la cobertura dels llocs de 

treball de professors de La Capsa espais de creació de les Valls del Nord pel 
curs 2019-2020. 

 
- Donar conformitat a iniciar el procediment per cobrir cinc vacants pel lloc de 

treball de monitor/a de Ludoescola.  
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
DINAMITZACIÓ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la signatura del contracte 2019/1028. 



                     
                                             

CC/19-09-19                                                                                                                                         4/22 

- Donar conformitat a la signatura del contracte 2019/1032.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/670, per un import total de 15.230,07 €. 
 
• ACLO 2019/23191, per un import total de 561,61 €. 

 
- Ordino film comission 
 
Donar conformitat a iniciar el procés de dissolució de l’associació Ordino film 
comission. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 29 DE JULIOL DE 2019 

  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 22 de juliol de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
- Número 3044438, de data 24 de maig del 2019. 
- Número 3045075, de data 22 de juliol de 2019. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3045088, de data 23 de juliol de 2019. 
- Número 3045090, de data 23 de juliol de 2019. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
 En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del 

Cadastre, i en virtut de la comunicació de la Notaria, donar conformitat a 
inscriure al registre del cadastre el dret de propietat sobre els béns immobles 
següents: 

 
Unitat Cadastral 3U23098 

Descripció Pis dúplex 5-D, edifici els Bedolls (unitat immobiliària número 15) 
 

Unitat Cadastral 3U23040 
Descripció Plaça d’aparcament número 3, edifici els Bedolls (unitat immobiliària 

número 3) 
 

Unitat Cadastral 3U23041 
Descripció Plaça d’aparcament número 4, edifici els Bedolls (unitat immobiliària 

número 4) 
 

Unitat Cadastral 3U23070 
Descripció Traster número 2, edifici els Bedolls (unitat immobiliària número 33) 

 
Unitat Cadastral 3U00071 

Descripció Terra de la Manqueta, Les Planes, Sornàs (1.081,38 m²) 
 

Unitat Cadastral 3U00069 
Descripció Borda Miqueló, camí de les Planes - Les Planes, Sornàs (Terra Borda, 

1.319,89 m²) 
 

Unitat Cadastral 3U05208 
Descripció Terra de les Forques i Peu dels Camps, carrer de la Clota Verda – 

Plana dels Camps, Ordino (4.679,50 m²) 
Unitat Cadastral 3U25032 

Descripció Casa Ramonguem, plaça Major, 1 - Ordino 
 
A efectes de notificació, es dona conformitat al redactat de l’edicte que s’annexa 
a l’acta. 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud número 3045086, de data 23 de juliol de 

2019. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
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 Donar conformitat a ampliar el nomenament de la treballadora pública interina 
1154 fins al 15 d’octubre de 2019.  
 

 Donar conformitat a ampliar el nomenament del treballador públic interí 965 
fins al 31 d’agost de 2019. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 

 
- A proposta de la Junta, donar conformitat a presentar la candidatura de 

Reserva de Biosfera, Ordino, territori de biosfera a la UNESCO, el mes de 
setembre de 2019, que es tramitarà per mitjà del Ministeri d’Afers Exteriors 
amb la CNAU (Comissió Nacional Andorrana de la UNESCO), i facultar a 
ambdós cònsols a signar, en representació del Comú d’Ordino, la 
documentació que sigui necessària amb aquesta finalitat. 
 

- Autoritzar la Comissió de Festes de la Cortinada l’organització d’una 
competició de trial.  

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

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/677, per un import total de 35.100,89 €. 
 
• LO 2019/24250, per un import total de 1.014,61 €. 
• OPNP 2019/24249, per un import total de 60 €. 
• O 2019/24248, per un import total de 500 €. 
• O 2019/24247, per un import total de 500 €. 
• O 2019/24243-24246, per un import total de 1.473,24 €. 
• LO 2019/24335, per un import total de 21.990,92 €.  
• LO 2019/24337, per un import total de 3.750 €. 
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- Central de contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/24333, s’aprova el plec de bases i 
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic per 
al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de 
circulació del Comú d’Ordino. 
 
- Publicacions BOPA 
 

• Donar conformitat a publicar al BOPA la notificació de provisió de 
constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  

 
• Donar conformitat a publicar al BOPA la relació BOEMB10, de notificació 

col·lectiva d’acord d’embargament de sancions de circulació vers el Comú 
d’Ordino.  

 
• Donar conformitat a publicar al BOPA la notificació col·lectiva de sancions 

de  circulació que no han pogut estar notificades de forma individual.  
 
- Nomenament 
 
A proposta de la Junta, nomenar J.A.M.P. com a representant del Comú d’Ordino 
a l’Associació Ordino Film Comission d’Andorra.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 12 D’AGOST DE 2019 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a l’addenda al conveni urbanístic 2018/1076. 
  
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
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- Número 3044051, de data 8 d’abril de 2019. 
- Número 3045199, de data 7 d’agost de 2019. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3044854, de data 27 de juny de 2019. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 

- Donar conformitat a la sol·licitud número 3045219. 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3045220. 

 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
Segons el decret de delegació de facultats de data 25 de juliol de 2019, l’Hble. 
Cònsol menor, Sra. Gemma Riba Casal, va autoritzar les sol·licituds de comerç 
següents: 
 
- Número 3044634, de data 13 de juny de 2019. 
- Número 3043218, de data 18 de gener de 2019. 
- Número 3044338, de data 10 de maig de 2019. 
- Número 3044704, de data 18 de juny de 2019. 
- Número 3044756, de data 20 de juny de 2019. 
- Número 3044757, de data 20 de juny de 2019. 
- Número 3044759, de data 20 de juny de 2019. 
- Número 3044916, de data 1 de juliol de 2019. 
- Número 3044930, de data 3 de juliol de 2019. 
- Número 3045079, de data 22 de juliol de 2019. 
- Número 3045089, de data 23 de juliol de 2019. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3045173, de data 2 d’agost de 2019. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Nomenar la treballadora pública interina 943. 

  
- Declarar desert el concurs de mobilitat interna del 15 de juliol del 2019 per 

cobrir un lloc de treball. 
 

- Iniciar el procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria per cobrir el lloc de 
treball de tècnic/a d’informàtic/a. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP/201900025851, per import de 8.998,57 €. 
 
Acord:  
 
Facilitar a l’associació Hi Arribarem el material necessari per desenvolupar l’aplec que 
tindrà lloc al parc natural de la vall de Sorteny els dies 28 i 29 de setembre de 2019. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a fixar com a data de finalització del termini d’admissió de 

sol·licituds de subvencions esportives per a l’any 2020, el 20 de setembre de 
2019. 
 

- Donar conformitat a organitzar una estada de pretemporada al CEO, entre el 2 
i el 6 de setembre, pels alumnes de la secció esportiva Comú d’Ordino que 
s’han iniciat a la competició de natació el curs passat.  
 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 
formulada pel FC Ordino, per correu electrònic de data 28 de juliol. 
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- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 
efectuada pel Taekwondo Club Ordino. 
  

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 
efectuada pel FC. Madriu. 

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

efectuada pel Club patinatge artístic Principat d’Andorra. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

formulada pel Club petanca Ordino. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament: 
 

• LO 2019/25838, per un import de 31.792,71 €. 
• LO 2019/25839, per un import de 1.785,70 €. 
 

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

per un import de 2.000 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació  
per un import de 3.500 €. 

 
- Central de contractació 
 

 Declarar desert el concurs per a licitar els treballs d’estabilització d’un tram del 
camí ral a Sornàs. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 26 D’AGOST DE 2019 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 12 d’agost de 2019. 
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2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies naturals, l’addenda al 
conveni urbanístic 2018/1076. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3044220, de data 30 d’abril de 2019. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3045264, de data 20 d’agost de 2019. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Vista l’escriptura del pla parcial de la unitat d’actuació UA-22, així com la 
segregació i agrupació de parcel·les, autoritzada pel Notari Sr. Josep Estañol 
Cornella el dia 23 de maig de 2019, amb el número 1.471 del seu protocol, donar 
conformitat a:  

 
• Donar de baixa al registre del cadastre les unitats cadastrals següents que 

s’han vist afectades per aquest pla parcial: 
- Prat Gran – Hotel la Cabana 

Referència cadastral 3U21370 (ref. parcel·la 3P05429) 
 
- Terra Querola 

Referència cadastral 3U05442 (ref. parcel·la 3P05452) 
 

• Inscriure al registre del cadastre les parcel·les que resulten de la segregació, la 
reparcel·lació, l’agrupació, i adjudicació de les parcel·les segons consta al 
mencionant pla parcial.  

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC-EXP 2019/27833, per import de 19.211,85 €. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Cens de població 
 
Número 3044762, de data 20 de juny de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1127. 

  
- Declarar desert l’edicte del 15 de juliol d’enguany per procedir a la cobertura 

d’un lloc de treball. 
 
- Nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora pública interina 1132.  
 
- Declarar desert l’edicte del 15 de juliol d’enguany per procedir a la cobertura 

d’un lloc de treball. 
 
- Nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora pública interina 1053. 
  
- Nomenar el treballador públic interí 993.  
- Nomenar la treballadora publica interina 1134. 
  
- Nomenar el treballador públic interí 884. 

 
- Declarar desert l’edicte del 22 de juliol d’enguany per procedir a la cobertura 

d’un lloc de treball. 
 

- Nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora pública interina 1178.   
 

- Nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora pública interina 1124.   
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- Donar conformitat perquè les treballadores públiques de caràcter indefinit 830 
i 788 col·laborin en unes tasques fora del seu horari de treball.  

 
- Declarar desert l’edicte del 15 de juliol d’enguany per procedir a la cobertura 

d’un lloc de treball. 
 
- Nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora pública interina 919.  
 
- Declarar desert l’edicte del 3 de juny d’enguany per a procedir a la cobertura 

d’un lloc de treball. 
 
- Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1175. 

 
- Iniciar un concurs de mobilitat interna per proveir dues places del lloc de 

treball d’operari/a d’aparcament, en qualitat de treballador/a públic/a 
indefinit/da.   

 
- Allargar la relació d’ocupació del treballador públic interí 1014.  

 
- Nomenar la treballadora pública interina 1099.  

 
- Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1177.   

 
- A partir del 22 de setembre d’enguany, ampliar l’horari de treball de la 

treballadora pública interina 562. 
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la cessió de la sala Arans de l’ACCO a Patrimoni cultural 

de Govern el dia 30 de setembre de 2019. 
 

- Donar conformitat perquè l’Hble. Sr. J.S.M. i la funcionaria 585 assisteixin a 
una assemblea. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
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- Liquidació d’ITP 

S’informa que s’ha rebut la recaptació per l’impost sobre les transmissions 
patrimonials immobiliàries corresponents al 2n trimestre de 2019. 

 
Acords: 
  
- Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/794, per un import total de 196.284,21 €. 
 
• OPNP 27511, per un import de 625,04 €. 
• LO 27509, per un import de 1.014,61 €. 
• LO 27508, per un import de 1.343,87 €. 
• LO 27507, per un import de 10.638,10 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un import de 
380,60 €. 

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

de 2.500 €. 
 

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

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

d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar, per un import de 2.120 €. 
 

• Despesa corrent plurianual de l’exercici 2019 per un total de 9.180 € amb 
afectació als exercicis 2019 i 2020. 
 

- Central de contractació: 
 

• Adjudicar el concurs públic nacional per al lloguer i manteniment d’equipament 
de gestió d’accessos als aparcaments de la parròquia d’Ordino. 

 
• En data 18 de març del 2019 la Junta de Govern va acordar adjudicar el 

concurs públic nacional per a la realització d’una part dels treballs de jardineria 
de la parròquia d’Ordino, s’ha constatat que hi ha un error en la transcripció 
de l’import d’adjudicació, per aquest motiu, es dona conformitat a corregir 
aquesta xifra. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 2 DE SETEMBRE DE 2019 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 26 d’agost de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3045303, de data 27 d’agost de 2019. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3045309, de data 28 d’agost de 2019. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord:  
 
Vista la sol·licitud número 3045307, de data 28 d’agost de 2019:  
 
Primer.- Incoar un procediment administratiu de delimitació (amb referència 
EXP_CAD-11).  

 
Segon.- Notificar l’obertura del procediment administratiu de delimitació. 
Tercer.- Publicar un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra als efectes de 
notificar a qualsevol persona interessada l’obertura del procediment administratiu 
de delimitació. 

 
Quart.- Realitzar l’acte de delimitació.. 

 
Cinquè.- Practicar els restants actes d’instrucció que siguin necessaris. 

 
A tal efecte:  
 
Donar conformitat a l’edicte que s’adjunta a aquesta acta. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3045332, de data 19 de juny de 2019. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
Es modifiquen els formularis T3-312 i T3-313. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3045322, de data 29 d’agost de 2019. 

 
Comerç 
 
- Número 3044991, de data 11 de juliol de 2019. 
- Número 3044994, de data 11 de juliol de 2019. 
- Número 3045124, de data 26 de juliol de 2019. 
- Número 3045125, de data 29 de juliol de 2019. 
- Número 3045179, de data 5 d’agost de 2019. 
- Número 3045212, de data 8 d’agost de 2019. 
- Número 3045226, de data 12 d’agost de 2019. 
- Número 3045275, de data 22 d’agost de 2019.  
- Número 3045286, de data 22 d’agost de 2019. 
- Número 3045288, de data 23 d’agost de 2019. 
- Número 3045335, de data 29 d’agost de 2019. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat perquè el funcionari 726 col·labori en unes tasques fora del 

seu horari de treball.  
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- Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1163.  
 
- Vist l’edicte del 22 de juliol de 2019, declarar deserta una de les places 

convocades per procedir a la cobertura del lloc de treball de monitor de 
ludoescola en qualitat de treballador/a públic/a interí/na.  

 
- Nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora pública interina 537.  
 
- Nomenar els treballadors/es públics/ques interíns/nes; 973, 1142, 423 i L.A.S. 
 
- Nomenar la treballadora pública interina I.S.M.  
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1030.  
 
- Nomenar el treballador públic indefinit 1095. 

 
- Iniciar un concurs de mobilitat interna per cobrir la plaça del lloc de treball de 

monitor de ludoescola, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da.   
 

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la cessió d’una part de l’ACCO al Cluc Triatló Serradells el 

dissabte 21 de setembre a partir de les 14 hores, en cas de mal temps. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO 

efectuada per l’entitat Camí-Zen, per correu electrònic de data 29 d’agost. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/813, per un import total de 107.300,89 €. 
 
• LO 2019/28569, per un import de 1.343,87 €. 
• LO 2019/28572, per un import de 2.446,15 €. 
• ACLO 2019/28367, per un import de 3.875 €. 
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• ACLO 2019/28367, per un import de 4.875 €. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització per un 

import de 1.140 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 
per un import de 2.500 €. 

 
- Publicacions BOPA 
 
Publicar al BOPA la notificació col·lectiva de sancions de  circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual.  
 
- Notificacions 
 
• Donar conformitat a la notificació col·lectiva d’acord d’embargament de 

qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino relacionat en el document 
annexat a l’acta. 

 
• Donar conformitat a la notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de 

provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú 
d’Ordino annexat a l’acta. 

 
- Anul·lació de sancions 
 

S’ha informat al Departament de Finances de relació de deutes per sancions 
de circulació, les quals no s’han pogut notificar per desconeixement de 
l’obligat al pagament i en conseqüència el deute ha prescrit, per aquest motiu, 
donar conformitat a l’anul·lació per prescripció de les sancions relacionades. 
 

- Central de Contractació 
 

• Adjudicar el concurs públic nacional per al servei de lliurament de notificacions 
a domicili o qualsevol tipus de correspondència del Comú d’Ordino. 
 

• Adjudicar el concurs públic nacional per a la impressió i distribució dels 
butlletins informatius del Comú d’Ordino. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 9 DE SETEMBRE DE 2019 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 2 de setembre de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
A proposta de la junta, aprovar la modificació del calendari de les sessions de 
Consell de Comú, aprovat en data 29 de novembre de 2018. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3045357, de data 2 de setembre de 2019. 
- Número 3045392, de data 3 de setembre de 2019. 
- Número 3045393, de data 3 de setembre de 2019. 
- Número 3045402, de data 4 de setembre de 2019. 
- Número 3045420, de data 5 de setembre de 2019. 
- Número 3045464, de data 6 de setembre de 2019. 
 
Es resol desfavorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3045066, de data 22 de juliol de 2019. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord: 
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Donar conformitat a la demanda de la Creu Roja Andorrana de data 27 d’agost 
de 2019. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 

- Número 3045223, de data 12 d’agost de 2019. 
- Número 3045236, de data 14 d’agost de 2019. 
- Número 3045329, de data 29 d’agost de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 

- Donar conformitat a:  
 
• Actualitzar el lloc de treball que ocupa el funcionari 726. 
• Modificar la nomenclatura del lloc de treball que ocupa el funcionari 726.  
• Modificar l’estructura retributiva.   
• Actualitzar l’organigrama del Departament de Manteniment i Serveis.  
• Crear una plaça d’operari especialista del parc mòbil, en qualitat de 

treballador públic indefinit..  
• Iniciar un concurs de mobilitat interna per proveir la plaça del lloc de treball 

d’operari/a especialista del parc mòbil, en qualitat de treballador/a públic/a 
indefinit/da.  
 

- Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1102. 
 

- Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1157. 
 

- Declarar desert l’edicte del 15 de juliol d’enguany per procedir a la cobertura 
del lloc de treball de tècnic/a d’informàtica en qualitat de treballador/a públic/a 
indefinit/da i continuar el procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria.  

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2019/26264, per un import de 1.362,68 € IGI inclòs. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la demanda efectuada per Stadesport per a la utilització 

de les instal·lacions del pavelló del Centre Escolar d’Ordino Germans de Riba. 
  

- Donar conformitat a la cessió de material i de la sala la Cortinada de l’ACCO al 
Club voleï Valls d’Andorra, segons la demanda de data 6 de setembre. 

 
- Donar conformitat a la cessió de 6 carpes de 3x3 a l’Automòbil Club 

d’Andorra, segons la demanda efectuada.  
 

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

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/815, per un import total de 20.448,44 €. 

 
• ACLO 2019/29465, per un import de 3.000 €. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 

Suplement de crèdit a la Conselleria d’obres públiques i urbanisme, per un import 
de 22.000 €. 

 
- Central de Contractació 
 
• Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament, col·locació, 

configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu a la parada de 
bus de la Closa, ubicada a la parròquia d’Ordino. 

 
• A proposta de la junta, aprovar la proposta presentada del plec de bases i 

condicions tècniques i administratives per a la convocatòria dels concurs 
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públic nacional urgent, per a la concessió de la gestió del servei públic del 
refugi guardat de la vall de Sorteny. 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 22 i 
29 de juliol, del 12 i 26 d’agost i del 2 i 9 de setembre de 2019, per unanimitat. 
 
3. Presentació candidatura de reserva de la Biosfera 
 
Donar conformitat a presentar la candidatura de reserva de la biosfera: Ordino, 
territori de biosfera amb la memòria que l’acompanya. 
 
En relació al punt 3, el conseller Sr. Marc Pons Pons procedeix a fer un breu 
explicatiu del contingut d’aquest punt. 
 
El Sr. Pons informa que el dossier amb els treballs que s’han fet aquest darrer 
temps en relació a la candidatura es traspassarà al ministeri d’Afers Exteriors i 
aquets, a través de la CNAU, ho transmetran a la Unesco.  
 
Aproximadament en un any tindrem la resolució favorable perquè Ordino pugui 
ser territori de la Biofera. 
 
Aquest fet suposaria un avenç, donat que posicionaria Ordino com a territori 
referent en quant a gestió de la sostenibilitat i amb un gran potencial per 
desenvolupar nous projectes turístics i econòmics.  
 
S’aprova per unanimitat el punt 3. 
 
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   
 


