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CONSELL DE COMU 
21 DE JULIOL DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.33h 
Hora d’acabament: 13.36h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
Excusen la seva absència: els Honorables consellers Sra. Vanessa Fenés Areny 
i Sr. Marc Pons Pons. 
  
Actua com a secretària la Sra. Rosa Reñé 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de juny de  

2016.   
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 27 de juny i del 13 de juliol de 2016. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés 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. 
 
La Sra. Gemma Riba afegeix tres propostes :  
 
- Modificació ordinació del pressupost  
- Proposta de despesa 
- Proposta d'autorització i aval de finançament de Secnoa 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 
26 de maig de 2016 

 
El 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 26 de maig  
de 2016. 
 

 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de 
juny i del 13 de juliol de 2016 

 
 

JUNTA DEL 27 DE JUNY DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
   
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3033423, de data 22 de juny de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3033396, de data 21 de juny de 2016. 

 
− Número 3033424, de data 22 de juny de 2016. 

 
− Número 3033446, de data 23 de juny de 2016. 
 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI   
 
Acord: 
 
Resoldre l’expedient administratiu número CAD-05, incoat per acord de la Junta 
de Govern del 26 de novembre de 2015. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les sancions 
de circulació següents: 
 
- Constat 24033. 

 
- Constat 23959. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: 
 
Acords: 
 
A demanda de la Cap d’Àrea del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de la 
Gavernera, prolongar les classes d'art teràpia per als alumnes menors del Centre 
d’acolliment infantil  fins a la primera quinzena de juliol. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç: 
 
─ Número 3033251, de data 9 de juny de 2016. 
 
─ Número 3033277, de data 10 de juny de 2016. 
 
─ Número 3033368, de data 20 de juny de 2016. 

 
─ Número 3033406 de data 22 de juny de 2016. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord:   
 
− Donar conformitat a la contractació de l'agent de l’administració de caràcter 

eventual 1044, del 5 al 7 de juliol, i de l'agent de l'administració de caràcter 
eventual 537, del 8 al 29 de juliol. 
 

− Donar conformitat a la contractació de l' agent de l’administració de caràcter 
eventual 759, del 18 al 29 de juliol. 
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
Autoritzar la Comissió de Festes del Roser d’Ordino, l’organització d’una 
competició de Trial que tindrà lloc el dia 4 de juliol de 2016. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 

 
Numero 3033365 de data 20 de juny de 2016. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/20143, per un import de 1.097,25€ 
 

 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/00020677, per un import de 2.403,50€ 

 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 

- Donar conformitat al contracte 73/2016. 
 
- Donar conformitat al primer videoclip editat pels QUELCOM i enregistrat al 

CEO per promoure el 20è aniversari. Així mateix s’acorda penjar-lo a les xarxes 
a partir del mes de setembre coincidint amb l’inici del curs escolar i de la 
temporada 2016-2017. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Situació pressupostària: 
 

Es lliura, per presentar en la propera sessió de Consell de Comú, l’informe 
d’intervenció FIN2016/3 en relació al seguiment de l’execució pressupostària 
del 1r trimestre del 2016 que serà enviat al Tribunal de Comptes, en 
compliment de la normativa vigent. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament: 
 

Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/419 per un import total de 
14.947,26€. 
 

- Modificació  pressupostària: 
 
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar Social per un import de 8.584,24€. 

 
- Conveni sobre l’autorització als comuns d’accés a la informació sobre 
el número de registre tributari.  

 
A proposta de l’Associació de Comuns d’Andorra, donar conformitat al 
conveni 70/2016. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 27 de juny del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 13 DE JULIOL DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 27 de juny de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
A proposta de la junta, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de 
contractació, per convocar el concurs públic nacional per a la contractació d'un 
equip tècnic per a la realització i redacció de la revisió del Pla d'ordenació i 
urbanisme parroquial d'Ordino (POUP) i publicar l’edicte corresponent. (Codi: 
PCAP/CTTO/16-N i PPT/CTTO/16-N). 
   
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 

− Número 3033532, de data 5 de juliol de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3033501, de data 30 de juny de 2016. 
 
− Número 3033535, de data 5 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033547, de data 5 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033572, de data 7 de juliol de 2016. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat als contractes 78/2016 i 79/2016. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Acords: 
 
− La resolució relativa al contracte 112/2013. 
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−  Per donar compliment a la Llei 6/2014 del 24 d'abril de Serveis Socials i 

Sociosanitaris, i en concret al seu article 37, a proposta de la junta s'aprova la 
creació de la comissió tècnica comunal de benestar social (CTCBS) com a 
òrgan de programació i cooperació en el territori sobre actuacions de serveis 
socials i per a la coordinació amb altres àmbits del benestar social. 
 
Aquesta Comissió estarà formada pels membres següents: 

 
• Sra. Vanessa Fenés Areny, consellera d'Educació, Cultura, Joventut i 

Benestar Social 
• Sra. Anna Call Parramon, cap del Departament de Social 
• Sra. Montserrat  Gil Torné, tècnic de Govern 

 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen  favorablement les sol·licituds següents: 
 

Comerç: 
 

─ Número 3033082 de data 12 de maig de 2016. 
 
─ Número 3033352 de data 16 de juny de 2016. 
 
─ Número 3033391 de data 21 de juny de 2016. 
 
Cens de població: 
 
Número 3033513 de data 1 de juliol de 2016. 
 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
− Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 993 els dies 13, 14 i 

15 de juliol. 
 
− Vist l’edicte del 25 de maig per a contractar un/a auxiliar de circulació 

comunal, vist que cap dels candidats ha superat la prova cultural i 
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professional, es proposa declarar desert l’edicte i tornar a convocar la plaça 
d’auxiliar de circulació comunal. 

 
− Deixar sense efecte l'acord relatiu a l'agent de l'administració de caràcter 

eventual 920. 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
─ Autoritzar l’agrupament Escolta Champagnat, l’acampada per una nit al coll 

d’Ordino, en zona de clariana forestal fora del planell i als estanys de 
l’Angonella entre els 16 i 18 de juliol de 2016 amb 7 tendes.  

 
─ Autoritzar l'arrendatari del restaurant "Refugi Les Portelles" situat al Camp de 

neu d'Arcalís a pujar els seus clients amb els vehicles 4x4 de l’empresa. 
 

− Resoldre favorablement la proposta de contractació següent:  
 
Adjudicar el concurs públic per la redacció i la direcció facultativa del projecte 
de xarxa de calor (District Heating) pel subministrament d’energia calorífica per 
la calefacció i l’aigua calenta sanitària d’edificis públics o privats situats al 
poble d’Ordino. 
 

─ Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 
convocar el concurs públic per la direcció facultativa dels treballs silvícoles de 
millora forestal als boscos del Principat d'Andorra, pel període 2017-2019 en 
nom del tots els comuns en mèrits de les certificacions aportades dels 
respectius acords. (Codi: PB/CTTO/16-Q) 

 
─ Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 

convocar el concurs públic per les obres d'acabament de la restauració de 
l'abocador del Corb, fase II. (Codis. Plec de clàusules administratives 
particulars: PCAP/COO/16-P; Plec de prescripcions tècniques particulars: 
PPTP/COO/16-P;  Quadre de preus unitaris: QP/COO/16-P;  Pressupost: 
P/COO/16-P; Plànols: PL/COO/16-P;  Memòria i annexes: M/CCO/16-P; 
Estudi de seguretat i salut: ESS/COO/16-P). 
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 80/216. 
 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
− Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 

convocar el concurs públic per al subministrament i instal·lació d’equipament 
esportiu pels gimnàs del Centre esportiu i publicar l’edicte corresponent. Codi: 
PB/CSO/16-O.  

 
− Donar conformitat a oferir 35 entrades d’un dia del CEO, per l’ART CAMP. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
─ Ordres de pagament : 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/456 per un import total de 
65.125,29€. 

 
• LO 2016/20500 per un import de 3.000€. 
 
• ACLO 2016/20806 per un import de 56,27€. 

 
─ Modificació de l’ordinació de preus públics 2016: 
 
A proposta de la junta donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus 
públics per a l’exercici 2016 següent: 
 
Exposició de motius: 
 



                     
                                             

CC/2016-07-21                                                                                                                                 11/12 

Atesa l’existència d’un important estoc del llibre “Parc Natural de Sorteny” es creu 
necessari fer una promoció per augmentar la seva venda, especialment en la 
botiga situada a l’entrada del parc. Actualment el preu de venda és de 25,25 € el 
qual es considera que es pot baixar fins al preu de 10 €. 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al 
BOPA núm. 83, del 9 de desembre del 2015. 
 
Atesa la voluntat d’estipular aquest nou preu per a la venda del llibre. 
 
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 26 de novembre del 2015 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’apartat 2.A.1 Imports per la venda de publicacions diverses i que queda de la 
següent manera: 
 
Article 36. Venda de publicacions i altres elements o serveis 
 
... 
 
2. Imports 
 
A) Publicacions diverses 
 
1.  Llibre Parc Natural de Sorteny, 10€  
2 . Llibre Ordino-Arcalís Vestit de Blanc,  41,58€ 
3. Vídeos Casa Pairal: “Temps era temps”: 
     preu jubilats,  7,92€  ....... preu no jubilats,  9,90€  
4. Llibre Ordino, Gent, Fets i Cases, 50,50€ 
5. Llibre fotos Ordino dels autors Jaume Riba i Alain Montané, 55,45€ 
6. Llibre, Entre Ordino i la Massana, una història d’homes, terra i límits, 25,25€ 
7. Llibre Toponímia de la Vall d’Ordino, volum I, 30,69€ 
8. Llibre Auzat-Vicdessos / Ordino, relacions transfrontereres al llarg dels segles, 30,69€. 
9. Llibre Ordino segle XV, una petita història d’Andorra del Sr. Albert Pujal, 45,55€. 
10. DVD del reportatge “El Pic d’Arcalís, la muntanya solar “, 9,90€ 
  
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 13 de juliol del 2016, per unanimitat. 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :  
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S'aproven per unanimitat les propostes següents:   
 

• Modificació pressupostaria: suplement de crèdit per un import de 
2.473,70€ i crèdit extraordinari per un import de 126.327€ 

• Proposta de despesa per a la realització d'uns treballs de condicionament 
per un import de 34.472,32 €. 

• Renovació de la pòlissa de crèdit sindicada amb l’Associació de bancs 
d’Andorra i que venç el proper dia 27/7/2016, pel termini comprés entre el 
27/7/2016 fins el 15/6/2017, passant del límit actual de 300.000€ a 
l’import d’1,6 milions d’euros. 

 
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   
 


