CONSELL DE COMÚ
21 DE GENER DE 2021
Lloc: efectuada per via telemàtica
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
Eva Choy Guiu
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.
Excusa la seva absència l'Honorable conseller Samuel Duró Backes.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 28 de desembre de
2020.
2. Informació dels acords presos per la Junta de Govern de l’11 de gener de
2021.
3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordinació de preus públics del
2021.
4. Proposta d’aprovació d’una ordinació de despesa plurianual.
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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.
La Sra. Tudó demana informació en relació a les transferències de Govern
corresponents a l’any 2017.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28
de desembre de 2020
El 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 28 de
desembre de 2020.

2. Informació dels acords presos per la Junta de Govern de l’11
de gener de 2021.
JUNTA DE GOVERN
DE L’11 DE GENER DE 2021
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.

Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3049766, de data 24 de novembre de 2020.
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Obra Menor:
-

Número 3050068, de data 23 de desembre de 2020.
Número 3050080, de data 23 de desembre de 2020.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3049724.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Es resolen favorablement les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Sol·licitud número 3049914 amb denúncia número 106188.
Sol·licitud número 3049950 amb denúncia número 26711.
Sol·licitud número 3049935 amb denúncia número 27314.
Sol·licitud número 3044345 amb denúncia número 26150.
Sol·licitud número 3045796 amb denúncia número 103569.
Sol·licitud número 3044576 amb denúncia número 102950.
Sol·licitud número 3044110 amb denúncia número 102996.
Sol·licitud número 3045852 amb denúncia número 26753.
Sol·licitud número 3045659 amb denúncia número 26655.
Sol·licitud número 3045913 amb denúncia número 103603.

Es resolen desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Sol·licitud número 3049782 amb denúncia número 27251.
Sol·licitud número 3044526 amb denúncia número 26480.
Sol·licitud número 3047383 amb denúncia número 7028.
Sol·licitud número 3048906 amb denúncia número 26797.
Sol·licitud número 3044981 amb denúncia número 25814.
Sol·licitud número 3044954 amb denúncia número 26526.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Informació:
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-

Atès l’article 47 (nomenament definitiu) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció
pública del Comú d’Ordino, el treballador públic indefinit 1185 ha conclòs
satisfactòriament el període de prova.

-

Atès l’article 47 (nomenament definitiu) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció
pública del Comú d’Ordino, el treballador públic indefinit 341 ha conclòs
satisfactòriament el període de prova.

Acords:
-

Vist el calendari de festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2021
autoritzar els funcionaris, els treballadors públics indefinits i els treballadors
públics interins (amb relacions de treball de 6 mesos o més) del Comú
d’Ordino a gaudir d’un pont a escollir entre el 28 de juny o el 17 de setembre
de 2021.
El servei ha de quedar sempre garantit de manera adequada. Pel que fa als
departaments o serveis que no poden realitzar un d’aquests ponts, se’ls
autoritzar a traslladar-lo a un altre dia.

-

Vist el punt 3 de l’article 55 de l’Ordinació de la funció pública del Comú
d’Ordino i atesa la sol·licitud formulada per la funcionària número 28, resoldre
favorablement la i donar conformitat a la prolongació de la seva relació de
treball fins al 7 d’abril de 2022.

-

Atès l’article 108 punt e (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 operari/a de Manteniment i
Serveis Públics amb tasques de suport a l’ACCO.

-

Donar conformitat perquè les persones detallades a l’acta puguin gaudir dels
dies de vacances i de les hores que les han quedat pendents del 2020 fins al
31 de març de 2021.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
-

Donar conformitat al conveni 2021/1001.
Donar conformitat al conveni 2021/1002.
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DINAMITZACIÓ
Acord:
Donar conformitat a la demanada formulada per la Biblioteca de Farmàcia i
Ciències de l'Alimentació del Campus Torribera, de la Universitat de Barcelona
(CRAI).
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
-

Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació de l’Ordinació de
preus públics del 2021.

-

Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una Ordinació de despesa
plurianual.

Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2021/1 per un import total de 62.144,38 €.
• Ordre de pagament ACLO 2021/778 per un import de 10.000 €.
- Central de contractació
-

Donar conformitat a la modificació del contracte 2014/80, a fi d’ampliar la
durada.

-

Donar conformitat a la modificació del conveni amb número d’expedient
2020/77, a fi d’ampliar el període de cessió.

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
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3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordinació de
preus públics del 2021.
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació de preus públics per a
l’exercici 2021 següent:
Exposició de motius
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2020, per a l’exercici 2021.
Atesa la voluntat d’establir un preu per al dipòsit a constituir pel lliurament als usuaris d’un
comandament a distància de la porta d’accés a l’aparcament vertical d’Ordino.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 21 de gener de 2021 ha aprovat la següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària del 26 de novembre del 2020
Article1.
Es modifica l’apartat 2.3 “Altres preus” de l’article 30 Aparcaments comunals per afegir el
subapartat c, que queda de la següent manera:
2.3 Altres preus
a) Preu del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei
d’atenció ciutadana i circulació, segons el previst a l’Ordinació
de 26 d’abril de 2002 (BOPA núm. 36, any 14, de 8 de maig
de 2002), import no fraccionable per períodes inferiors.
b) Restitució de Targetes d’accés per abonats a l’aparcament
vertical o aparcament del Puiet:
c) Dipòsit comandament a distància aparcament vertical

14,90 € per dia

5€
55 €

Article 2.
Es modifica l’apartat 4 “Pagament” de l’article 30 Aparcaments comunals que queda de la
següent manera:
L’import dels preus fixats per utilització horària, es farà efectiu abans de la retirada del
corresponent tiquet lliurat pels sistemes expenedors habilitats.
Pel que fa al preu horari, la primera ½ hora d’aparcament serà gratuïta.
Pel que fa el preu públic del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei d’atenció
ciutadana i circulació, cal fer-lo efectiu, juntament amb l’import de la sanció, abans de retirar el
vehicle, a les oficines de l’aparcament comunal.
La resta de preus es faran efectius a principis de cada mes, a les oficines comunals, i pel que fa
als pagaments successius mitjançant càrrec domiciliat al compte que l’obligat al pagament designi
en una entitat bancària legalment establerta al Principat, o també subsidiàriament per ingrés a les
oficines comunals.
Pel que fa als abonaments, l’abonat haurà d’ingressar a la signatura del contracte, un dipòsit per
l’import corresponent a una mensualitat contractada, a fi de garantir els pactes del contracte.
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Tanmateix, abonarà l’import de 5 € en concepte de dipòsit pel lliurament de la targeta d’accés,
que li serà reemborsat a la finalització del contracte previ retorn de la targeta en condicions de
reutilització.
Al lliurament del comandament a distància de la porta d’accés als usuaris de l’aparcament vertical
caldrà abonar la quantitat establerta en concepte de dipòsit, el qual podrà ser recuperat a la
finalització del contracte i retorn de l’aparell en estat de correcte funcionament. En cas de pèrdua
o deteriorament de l’aparell aquest dipòsit es cancel·larà a favor del Comú.
Disposició Final
La present ordinació entrarà en vigor en la data de la seva publicació al BOPA.

4. Proposta d’aprovació d’una ordinació de despesa plurianual.
La Sra. Tudó demana com s’ha previst tractar aquesta aportació en cas
d’anul·lació de l’esdeveniment, si s’aportarien els diners igualment en cas que no
es Fes la prova.
El cònsol major respon que encara falten uns mesos i no se sap quina serà la
situació en aquell moment, per ara el que s’ha fet és signar un conveni marc amb
Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) que estableix l’aportació que es farà els
propers quatre anys però alguns aspectes dependran de l’evolució de la
pandèmia.
L’objectiu del Comú és que se celebri la prova esportiva, i en cas que no es pugui
fer, s’haurà de posposar, allargar un any més el contracte o bé ens hauran de
retornar els diners.
Aquests aspectes estan recollits en el conveni que el Govern ha signat amb
Ironman.
El Ple aprova, per majoria, l’ordinació de despesa plurianual següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1.
Vist l’article 77 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, “extensió temporal dels crèdits:

despeses plurianuals”.

Vist l’article 9 de l’Ordinació pressupostària del Comú d’Ordino.
Vist l’expedient de contractació 2021/02 per atorgar l’aportació pel finançament de l’organització
d’un Festival Multiesportiu al Principat d’Andorra els anys 2021 a 2024 en el marc de
l’esdeveniment conegut com “IRONMAN”.
Vist que aquest atorgament implica l’aportació dinerària a l’organisme organitzador per un període
de 4 anys.
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Vist que el pressupost 2021 ha previst la dotació de 80.000 € per aquest concepte en la partida
4010/34100005/472004.
Per tot el que es proposa a l’aprovació del Consell de Comú en data 21 de gener del 2021 el
següent:
ACORD:
Article 1. S’aprova una despesa plurianual per un total de 80.000 € anuals amb afectació als
següents exercicis:
2021
2022
2023
2024

4010
4025
4025
4025

34100005
34100005
34100005
34100005

472004
472004
472004
472004

Ironman
Ironman
Ironman
Ironman

80.000
80.000
80.000
80.000

Article 2. Aquesta despesa plurianual es finançarà, tal com preveu l’article 77.5 de la Llei 10/2003
de les finances comunals, amb afectació a les dotacions prevista al
pressupost 2021 i les que obligatòriament caldrà preveure en els pressupostos per als exercicis
2022 i següents fins l’exercici 2024.

Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:
5. Transferències de l’exercici 2017.
La Sra. Tudó demana quin és el deute que el Govern té amb el Comú d’Ordino
corresponent a la regularització dels complements de les transferències de
l’exercici del 2017 i quin és el posicionament del Comú al respecte.
El cònsol major respon que el Govern deu uns diners als comuns, dels quals a
Ordino són menys de 800.000 €.
Es tracta d’una reclamació que es va iniciar a l’any 2016, degut a que el Govern
va canviar el criteri per calcular les transferències als comuns (abans calculaven
pel liquidat i al 2017, que és l’únic any que afecta la mesura, van pagar segons el
cobrat).
Afegeix que tots els comuns estan d’acord en què els càlculs s’han de fer igual
que fins al 2016 però Govern fa una interpretació diferent.
En la darrera reunió de cònsols es va decidir encarregar un informe a un advocat
per saber quines són les accions que s’han de prendre per seguir amb la
reclamació.
El Sr. Dolsa pregunta quina és la quantitat que el Govern deu al Comú d’Ordino.
El cònsol major contesta que no arriba a 800.000 €, i el global que es deu a tots
els comuns és de 7 milions d’euros.
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La Sra. Tudó agraeix la resposta del cònsol i espera que no sigui una
qüestió de política sinó de drets del comuns.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del Comú,
El secretari general
Gilbert Blasi Font
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El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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