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CONSELL DE COMÚ 
22 DE SETEMBRE DE 2022 

 
 
Lloc: Sala de Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino. 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13:33 h 
Hora d’acabament: 13:44 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu.  
Eduard Betriu Lizarte 
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. 
 
Excusen la seva absència els Honorables consellers Samuel Duró Backes i Xavier 
Herver Merino. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 25 d’agost de 2022. 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 29 d’agost i del 5 i 

12 de setembre de 2022. 
 
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de crèdit extraordinari per un import de 

704,54 €. 
 
4. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, 

Esports i Dinamització per un import de 14.500 €.  
 
5. Aprovació provisional de la modificació del pla d’urbanisme, concretament de 

l’ajustament del traçat d’una part d’un vial de la desviació d’Ordino. 
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6. Proposta de tramitació parlamentària de la proposició de Llei de modificació de 
la Llei dels agents de circulació, que es presentarà a Sindicatura conjuntament 
amb la resta de comuns, segons l’acord de l’Associació de comuns del 
28/06/2022. 

 
7. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a la Comissió de Manteniment, 

Serveis i Circulació per un import de 150.000 €.  
 
8. Lliurament de la documentació corresponent al 2n trimestre de l’exercici 2022, 

d’acord amb l’article 108 de la llei 36/2021 de les Finances comunals, i amb el 
capítol setè de la llei 32/2014 de Llei de sostenibilitat de les finances públiques 
i d’estabilitat pressupostària i fiscal. 

 
9. Informació del conveni de prestació de serveis signat entre NEVASA, SAETDE, 

ENSISA, SECNOA i EMAP. 
 
10. Informació de la renúncia al càrrec de consellera presentada per Hble. Sra. 

Sandra Tudó Montanya. 
 

 
Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algun conseller desitja 
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. 
 
Atès que cap conseller ha manifestat voler discutir cap altre assumpte, el cònsol 
major obre la sessió per a tractar els punts previstos a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de Consell de Comú del 25 d’agost de 

2022. 
 
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 de Consell de Comú del 25 
d’agost de 2022. 
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2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 
29 d’agost i del 5 i 12 de setembre de 2022. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 29 D’AGOST DE 2022 
 
 
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 3058911, de data 2 d’agost de 2022, per a l’assenyalament del límit de la 
callissa dels Boïgons en un plànol topogràfic. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3059144, de data 23 d’agost de 2022. 
- Número 3059149, de data 23 d’agost de 2022. 
- Número 3059154, de data 23 d’agost de 2022. 

 
Obra major: 
 
Número 3052281, de data 18 de juny de 2021, pel projecte de construcció d’un 
edifici d’habitatges plurifamiliar.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3057541, de data 20 de maig de 2022. 
- Número 3057709, de data 31 de maig de 2022. 
- Número 3058917, de data 2 d’agost de 2022. 
- Número 3059025, de data 10 d’agost de 2022. 
- Número 3059074, de data 16 d’agost de 2022. 
- Número 3058834, de data 27 de juliol de 2022. 
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- Número 3059145, de data 23 d’agost de 2022. 
- Número 3058833, de data 27 de juliol de 2022. 
- Número 3059084, de data 17 d’agost de 2022. 
- Número 3058949, de data 4 d’agost de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Vist l’edicte de l’1-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat interna 

per cobrir una plaça pel lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics 
i xofer, en qualitat de treballador públic indefinit, i segons l’informe del comitè 
tècnic de selecció, s’acorda declarar desert aquest concurs. 

 
- Vist que l’edicte de l’1-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 

interna per cobrir una plaça pel lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis 
Públics i xofer, en qualitat de treballador públic indefinit, s’ha declarat desert, 
s’acorda continuar la provisió d’aquest lloc de treball a través d’un procés 
selectiu d’ingrés en primera convocatòria.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
1261 com a informadora de l’oficina de turisme, del 12 al 18 de setembre de 
2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals (o la part proporcional).   
 

- Donat que els requisits acadèmics exigits en el plec de bases per accedir al lloc 
de treball de caporal són superiors als que preveu la Llei dels agents de 
circulació, s’acorda declarar nul i sense efecte l’acord pres per la Junta de 
Govern del 18 de juliol de 2022 relatiu a la convocatòria d’un concurs de 
mobilitat (promoció interna) per a la cobertura del lloc de treball de caporal, grup 
B, nivell 2, en qualitat de treballador públic indefinit i, a la vegada, declarar nuls 
i sense efecte; l’edicte de data 18 de juliol de 2022 pel qual es convoca aquest 
concurs públic i el plec de bases que el regeix.  
 

- Vist que la convocatòria del concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de 
treball de caporal, grup B, nivell 2, en qualitat de treballador públic indefinit, i el 
plec de bases que regeix aquest concurs s’han declarar nuls i sense efecte; 
s’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball de 
caporal, grup B, nivell 2, en qualitat de treballador públic indefinit. 
 

- S’acorda compensar les hores extraordinàries efectuades fora de la jornada 
ordinària de treball, realitzant tasques a l’abocador del Corb, als treballadors 
públics 1230 i 1185. 
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- S’acorda compensar les hores realitzades fora de la jornada laboral ordinària, 
per a la benedicció del bestiar, als treballadors públics 73, 1230, 1187 i 1189. 

  
- Atès l’edicte de l’1-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 

interna per cobrir una plaça pel lloc de treball d’administratiu pel Departament 
d’Administració General, en qualitat de treballador públic indefinit, i vist l’informe 
del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desert aquest  concurs. 
 

- Atès que el concurs de mobilitat interna per cobrir una plaça pel lloc de treball 
d’administratiu pel Departament d’Administració General, en qualitat de 
treballador públic indefinit s’ha declarat desert, s’acorda continuar la provisió 
del lloc de treball a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria.  
 

- S’acorda compensar les hores realitzades fora de la jornada laboral ordinària 
per la treballadora pública 636 durant la Fira d’artesania. 
   

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 1292 com 
a monitora de ludoescola, des del 5 de setembre de 2022 i mentre té lloc el 
procés de selecció d’aquest lloc de treball, en horari de 16 a 19h i amb un salari 
de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1268 
com a monitor de casal, fins al 7 de setembre de 2022, amb un salari de 1.227 
euros bruts mensuals (o la part proporcional pel període treballat).  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1267 
com a monitor de casal, fins al 7 de setembre de 2022, amb un salari de 1.227 
euros bruts mensuals (o la part proporcional pel període de treball).  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 

1197 com a monitora de casal, fins al 2 de setembre de 2022, amb un salari de 
1.227 euros bruts mensuals (o la part proporcional pel període de treball). 
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina  
1240  com a monitora de casal, fins al 7 de setembre de 2022, amb un salari 
de 1.227 euros bruts mensuals (o la part proporcional pel període de treball). 
 

- S’acorda compensar amb 15,29 euros les dietes per la permanència 
ininterrompuda al lloc de treball, el 17 d’agost de 2022, per a la reparació d’una 
fuita d’aigua al treballador públic del Comú número 1215 i al treballador de la 
Mancomunitat número 5. 
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- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
1282  com a monitora de casal, del 12 al 30 de setembre de 2022, en horari de 
16 a 19 h, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada. 
 

- Vist que la funcionària 592 es troba en període d’atur de treball i segons el punt 
b de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino, s’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 
interina 1289 com a educadora de l’escola bressol, del 29 al 31 d’agost de 
2022, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada. 
 

- Vist que el treballador públic 1251 ha renunciat al lloc de treball d’auxiliar de 
cuina de l’escola bressol i atès que es reforçarà el servei de cuina; s’acorda 
nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 1247 com a 
educadora de l’escola bressol el 30 i 31 d’agost de 2022, amb un salari de 9,93 
euros bruts l’hora treballada.  

 
- Atès que P.P.B. ha renunciat al lloc de treball, acordat per la Junta de Govern 

del 22 d’agost de 2022, s’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la 
treballadora pública interina 1211 com a conserge del pavelló Germans de Riba, 
des del 31 d’agost de 2022 i mentre té lloc el procés de selecció d’aquest lloc 
de treball, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 22 d’agost de 
2022 per iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de 
conserge del Pavelló Germans de Riba, amb una jornada parcial de 35 hores 
setmanals i un salari de 1.073,63 euros bruts mensuals.    
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de 
conserge del Pavelló Germans de Riba, a jornada completa i amb un salari de 
1.227 euros bruts mensuals.    

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
 Acords: 
 
- Autoritzar l’enregistrament audiovisual i la visita gratuïta a la mola i serradora de 

Cal Pal el 30 d’agost de 2022, per a la realització del documental de turisme 
sostenible sobre la conca del Segre; A Tocar de l’Aigua.  

 
- Cedir al Comú de Sant Julià de Lòria les fotografies referenciades com a 

comunidor 1 i comunidor 2 de l’arxiu fotogràfic sobre el comunidor de l’església 
de Sant Corneli i Sant Cebrià. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Modificacions pressupostàries 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’aprovació de l’Ordinació de crèdit 
extraordinari per un import de 704,54 €.  
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/282 per un import total de 87.588,84 €.  

 
• ACLO 2022/31932 per un import total de 9.354 € en concepte de subvenció 

pel finançament de la festa major 2022 de la Cortinada.  
 

• ACLO 2022/31933 per un import total de 8.710 € en concepte de subvenció 
pel finançament de la festa major 2022 de Llorts.  

 
• ACLO 2022/31934 per un import total de 600 € en concepte d’atorgament 

de subvenció pel finançament d’activitats de la casa de colònies d’AINA. 
 

Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 
import de 1.010,56 € per a la realització d’uns treballs urgents de manteniment i 
seguretat a la Mina de Llorts. 
 
Central de contractació 
 
Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2022/26177 i A 2022/26181, s’aprova 
el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del 
concurs públic nacional per a la contractació dels treballs de restauració 
d’estructures de pedra seca a la parròquia d’Ordino.  
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Ordres de transferència per baixa cens d’Ordino 
 
S’acorda el retorn de l’import en concepte del prorrateig mensual en el meritament 
de la baixa en el cens d’Ordino, d’acord amb Llei 36/2021, del 16 de desembre del 
2021 de les Finances Comunals, a les persones afectades. 
 
Ordres de transferència per baixa al registre de comerç d’Ordino 
 
S’acorda el retorn de l’import en concepte del prorrateig mensual en el meritament 
de la baixa del registre de comerç d’Ordino, d’acord amb Llei 36/2021, del 16 de 
desembre del 2021 de les Finances Comunals, a les persones afectats. 
 
Anul·lació rebuts 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts corresponents a sancions de circulació cobrades 
automàticament des dels diferents parquímetres de la parròquia i traspassats 
erròniament. 
 
Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació MUL49, de sancions de circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual. 
 
Notificacions 
 
S’acorda la notificació col·lectiva de provisions de constrenyiment de qualsevol 
tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 5 DE SETEMBRE DE 2022 

 
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: 
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Obra menor: 
 
- Número 3059196, de data 29 d’agost de 2022. 
- Número 3059227, de data 30 d’agost de 2022. 
- Número 3059265, de data 31 d’agost de 2022. 
- Número 3059290, de data 1 de setembre de 2022. 
- Número 3059315, de data 2 de setembre de 2022. 
 
Obra major: 
 
Número 3058615, de data 12 de juliol de 2022, pel projecte d’enderroc de la Cort 
i Era la Sorolla. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3058429.  
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3059254, de data 31 d’agost de 2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 

 
S’han modificat els formularis de sol·licitud de subvencions esportives T3-033, T3-
034 i T3-035, per adequar-los a la normativa actual i s’han afegit dos apartats a la 
sol·licitud de subvenció per projectes puntuals. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Comerç 

 
- Número 3058102, de data 17 de juny de 2022. 
- Número 3058107, de data 17 de juny de 2022. 
- Número 3059120, de data 19 d’agost de 2022. 
- Número 3059164, de data 25 d’agost de 2022. 
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- Número 3059180, de data 26 d’agost de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 

1293 com a monitora de ludoescola en horari de 16 a 19h, des del 5 de 
setembre de 2022 i mentre té lloc el procés de selecció d’aquest lloc de treball, 
amb un salari de 9,93 euros bruts hora.  
 

- S’acorda donar conformitat al permís administratiu sol·licitat pel treballador 
públic 1203 i per la Federació Andorrana de Ciclisme per a la seva participació 
en una prova esportiva. 
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 821 com a operària 
d’aparcament (zona d’estacionament limitat), del 6 de setembre al 4 de 
novembre de 2022, amb un salari de 1.346,48 euros bruts mensuals.  

 
- Donar conformitat a la sol·licitud de formació formulada pel treballador públic 

1148, per a l’obtenció del certificat d’aptitud tècnica com a instal·lador energètic 
que realitza el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. 

 
- Vist l’edicte del 25-7-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 

interna per cobrir una plaça pel lloc de treball d’auxiliar administratiu del Servei 
de Circulació, en qualitat de treballador públic indefinit i segons l’informe del 
comitè tècnic de selecció, es declara desert aquest concurs. 

 
- Atès que l’edicte pel qual es convocava un concurs de mobilitat interna per 

cobrir una plaça pel lloc de treball d’auxiliar administratiu del Servei de 
Circulació, en qualitat de treballador públic indefinit, ha quedat desert, s’acorda 
continuar el procés de provisió d’aquest lloc de treball a través d’un procés 
selectiu d’ingrés en primera convocatòria. 

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1268 

com a monitor de ludoescola, des del 9 de setembre i mentre té lloc el procés 
de selecció per cobrir aquest lloc de treball, de 7:30 a 11:30 h i de 15 a 19 h, 
amb un salari de 1.509,36 euros.   

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada pel funcionari 444 per desenvolupar 

funcions de monitor de ciclisme d’infants i joves fins a 18 anys, a través de la 
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Federació Andorrana de Ciclisme, fora de l’horari laboral i a temps parcial, fins 
al 30 de juny de 2023.   

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

formulada per la Federació andorrana de basquetbol, per a la temporada 2022-
2023. 
 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 
formulada per la Federació Andorrana de voleibol, per realitzar entrenaments 
durant la temporada 2022-2023. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de la pista d’esquaix del CEO 

formulada per Gestsquash, per impartir classes d’esquaix durant el curs escolar 
2022-2023. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la piscina del CEO formulada 

pel Club natació Tristaina aigües obertes, per realitzar entrenaments durant la 
temporada 2022-2023. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’aprovació d’una transferència de 
crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un import de 14.500 €.  
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/295 per un import total de 83.194,85 €.  
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• ACLO 2022/33206 per un import total de 500 €, en concepte d’atorgament 
de subvenció pel finançament de l’organització del torneig de futbol sala per 
Sant Corneli.  
 

Ordres de transferència per baixa de comerç  
 
D’acord amb Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021 de les finances comunals, 
s’acorda el retorn de l’import corresponent al prorrateig mensual en el meritament 
de la baixa d’un comerç. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 12 DE SETEMBRE DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació: 
 
S’informa del resultat de les votacions del pressupost participatiu 2022 
 

 Propostes Vots 
1 Tornem a encendre les estrelles 85 
2 Preservem l’ecosistema 70 
3 Gimnàs verd 50 
4 Il·luminació dels passos de vianants 50 
5 Camí de connexió entre Encodina i el Parc natural de Sorteny 47 
6 WC al parc infantil de la Cortinada 38 
7 Congrés d’ergonomia i benestar 6 
  

Total vots 
 

346 
  
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació: 
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Se sotmet al Consell de Comú l’aprovació provisional de la modificació del Pla 
d’Urbanisme, concretament l’ajustament del traçat d’una part d’un vial de la 
desviació d’Ordino. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3057665, de data 27 de maig de 2022. 
- Número 3059372, de data 6 de setembre de 2022. 
- Número 3059437, de data 9 de setembre de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3059389, de data 6 de setembre de 2022. 
- Número 3059426, de data 7 de setembre de 2022. 
- Número 3059456, de data 9 de setembre de 2022. 
 
Obra major: 
 
- Número 3054752, de data 2 de desembre de 2021, per l’ús o primera ocupació 

de l’edifici d’habitatges bloc 3, situat a l’avinguda de l’Angonella, a Llorts, 
destinat a la venda. 

 
- Número 3054754, de data 2 de desembre de 2021, per l’ús o primera ocupació 

de l’edifici d’habitatges bloc 2, situat a l’avinguda de l’Angonella, a Llorts, 
destinat a lloguer. 

 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la demanda formulada per l’Àrea de Museus i Monuments 

de Govern, i autoritzar-los a fer ús del carrer major, el divendres 14 d’octubre 
de 2022 de les 17 a les 20 h, per dur a terme l’actuació Bicicadabra. 
 

- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per l’Esbart Valls del Nord, per 
disposar del terra de linòleum per dur a terme una actuació els dies 14, 15 i 16 
d’octubre de 2022 a la Massana. 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per Crèdit Andorrà, SA, per reproduir 

imatges de les obres culturals i artístiques propietat del Comú d’Ordino que es 
troben a la via pública dins de la parròquia d’Ordino, i a difondre aquestes 
imatges a través de la publicació del seu calendari anyal per a l’any 2023.  
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3058648, de data 14 de juliol de 2022. 
- Número 3059027, de data 10 d’agost de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3059490, de data 12 de setembre de 
2022, per utilitzar el logotip Ordino Reserva de la Biosfera en el torneig de futbol 
“Champions de les Empreses”. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès que el treballador públic 1241 ha renunciat al lloc de treball, s’acorda iniciar 

un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’operari de 
Manteniment i Serveis Públics, especialista xofer, en qualitat de treballador 
públic interí per un període de 12 mesos des de la data d’inici, amb un salari de 
1.329,35 euros bruts mensuals. 
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura de dues places pel lloc 
de treball d’auxiliar d’activitats extraescolars del Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador públic interí durant el curs escolar 2022 - 2023, amb un salari de 
9,93 euros bruts hora.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 423, com 

a auxiliar d’activitats extraescolars del Centre Esportiu, amb un salari de 9,93 
euros bruts hora, mentre té lloc el procés de selecció d’aquest lloc de treball.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 431 com a 
auxiliar d’activitats extraescolars del Centre Esportiu amb un salari de 9,93 euros 
bruts hora, mentre té lloc el procés de selecció.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1297 

com a conserge del pavelló de Germans de Riba, des del 12 de setembre de 
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2022 i mentre té lloc el procés de selecció d’aquest lloc de treball, amb un salari 
de 1.073,63 euros bruts mensuals (jornada de 35 hores setmanals).  

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 

d’operària de neteja del Centre Esportiu (caps de setmana) en qualitat de 
treballadora pública interina per un període de 9 mesos des de la data d’inici, 
amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 562 

com a operària de neteja del Centre Esportiu (caps de setmana), des del 17 de 
setembre de 2022 i mentre té lloc el procés de selecció d’aquest lloc de treball, 
amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada. 

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1000 

com a auxiliar del servei de biblioteca, del 12 al 23 de setembre de 2022, amb 
un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 398 com a 

informadora turística de la mina de Llorts, del 15 de setembre al 16 d’octubre 
de 2022, amb un salari de 1.227 euros mensuals.     

 
- Vist l’edicte del 22-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat intern 

per cobrir el lloc de treball de monitor de Ludoescola, en qualitat de treballador 
públic indefinit i segons l’informe del comitè tècnic de selecció; s’acorda 
declarar desert aquest concurs.   
 

- Vist que l’edicte del 22-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 
intern per cobrir el lloc de treball de monitor de Ludoescola, en qualitat de 
treballador públic indefinit, s’ha declarat desert s’acorda continuar el procés de 
provisió d’aquest lloc de treball a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera 
convocatòria.  
 

- Atesa la incoació de l’expedient disciplinari número ED. 003/2021 contra 
treballador públic 628, s’acorda: 
 
• Imposar al treballador públic 628 la sanció d’una amonestació escrita. 
• Notificar aquesta resolució a la persona interessada. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
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S’acorda establir els preus de venda al públic, preus comercials, acordats a la taula 
d’Infoturisme, per a la col·lecció de tattos tamarros i del puzle tamarros. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- S’acorda l’obertura del CEO els diumenges a partir del mes de novembre. 

 
- S’acorda oferir una invitació d’un dia al CEO als participants al torneig de futbol 

“la champions de les empreses”.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/306 per un import total de 1.472,46 €. 

 
• ACLO 2022/34441 per un import total de 4.391 € en concepte d’atorgament 

de subvenció pel finançament de la festa major d’Ansalonga 2022.  
 
Anul·lació rebuts 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts corresponents a sancions de circulació cobrades 
automàticament des dels diferents parquímetres de la parròquia i traspassats 
erròniament. 
 
Publicacions BOPA 
 
S’acorda la publicació al BOPA de la relació MUL50, de sancions de circulació que 
no han pogut estar notificades de forma individual.  
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3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de crèdit extraordinari 
per un import de 704,54 €. 

 
El Ple aprova, per unanimitat, una Ordinació de crèdit extraordinari de 704,54 € 
segons l’informe següent: 
 
Els responsables de Gabinet de Cònsols i del Departament de Finances informen que 
ateses les noves incorporacions de personal a aquests departaments és necessari dotar-
los de mobiliari, amb el resultat d’una necessitat de despesa total estimada en 704,54 €.  
 
Al pressupost 2022 no es va preveure cap partida per a aquest concepte, però atesa la 
possibilitat de transferir fons d’excedents en diverses partides d’inversió, i donada la 
voluntat d’assumir aquestes despeses, davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent, segons l’article 6, apartat 5 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici estableix 
que els crèdits extraordinaris els acorda el Consell de Comú en forma d’Ordinació, previ 
informe d’Intervenció; 
 
En mèrits a l’establert a l’article 79 de la Llei 36/2021 de les finances comunals i l’article 6 
de l’Ordinació pressupostària, el Ple del Consell de Comú, en la reunió del 22 de setembre 
del 2022, acorda el crèdit extraordinari següent: 
 

1000 92000000 605000 Mobiliari – Gabinet de Cònsols 245,58 
3000 93100000 605000 Mobiliari – Finances 458,96 

 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb transferència de dotació de les partides 
següents: 
 

1200 15100000 605000 Mobiliari – SG obres 504,54 
3000 93100000 603000 Equipaments – Finances 200,00 

 
 
4. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit a la 

Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un import de 
14.500 €.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, una transferència de crèdit a la Comissió de 
Turisme, Dinamització i Esports per un import de 14.500 €, segons l’informe 
d’intervenció següent: 

 
Els responsables de la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports informen que atès 
que un monitor de gimnàs del Centre Esportiu es troba de baixa mèdica s’ha hagut 
d’externalitzar aquest servei, contractant l’empresa STAGE per fer-ne les substitucions, 
amb el resultat d’una necessitat de despesa estimada en 14.500 €. 
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Al pressupost 2022 es va dotar la partida 4025/34201004/226026 per a la contractació 
de serveis de monitors de fitness externs amb una quantitat de 100.100 €. Actualment 
queden disponibles 16.760,52 € que són insuficients per acabar l’exercici. 

 
Atesa la possibilitat de transferir fons de la dotació del capítol 1 de personal dels imports 
previstos per fer front a les remuneracions de la persona que està de baixa i donada la 
voluntat d’assumir aquesta despesa davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent; segons l’article 6 apartat 4 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici, que 
estableix que les transferències de crèdit que redueixin partides del capítol 1 de 
personal, del capítol 4 de transferències corrents o del capítol 6 d’inversions seran 
acordades en forma d’Ordinació pel Consell de Comú, previ informe d’Intervenció. 

 
El Consell de Comú, en sessió de data 22 de setembre de 2022, acorda la transferència 
de crèdit següent: 

 
     De: 

4025 34201004 120000 Personal indefinit CEO activitats 12.554 
4025 34201004 160000 CASS CEO activitats 1.946 

     
       A:     

4025 34201004 226026 Servei de fitness 14.500 
 
 
5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla 

d’Urbanisme. 
 

El Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació provisional de la modificació del Pla 
d’Urbanisme, concretament de l’ajustament del traçat d’una part del vial de la 
desviació d’Ordino que queda reflectit en els plànols números 10-03, 10-13 i 
10-23. Es modifiquen les fitxes urbanístiques UA-27A, UA-32A i UA-32B, es 
crea la fitxa urbanística UA-32C, i es modifica l’article 77, apartat 6 de les 
ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis 
del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Ordino, que s’annexen com 
a CC_document número 1. 
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6. Proposta de tramitació parlamentària de la proposició de Llei 
de modificació de la Llei dels agents de circulació, que es 
presentarà a Sindicatura conjuntament amb la resta de 
comuns, segons l’acord de l’Associació de comuns del 28 de 
juny de 2022. 

 
La Sra. Tudó manifesta que no creu que els consellers de Comú hagin d’aprovar 
aquest text perquè és un treball conjunt dels cònsols, com és el primer cop que 
veu el document, confia que l’hagin treballat en reunió de cònsols.  
 
Pel que ella ha llegit, és una text que entra molt en detall i això pot perjudicar a 
algunes parròquies.  
 
El cònsol major aclareix que el que avui han d’aprovar és únicament la tramitació 
parlamentària de la Llei. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, la tramitació parlamentària de la proposició de Llei 
de modificació de la Llei dels agents de circulació que s’annexa com a 
CC_document número 2. Es presentarà a Sindicatura, conjuntament amb la 
resta de comuns, segons l’acord de l’Associació de comuns del 28 de juny de 
2022. 

 
 
7. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a la Comissió 

de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 150.000 
€.  

 
El Ple aprova, per unanimitat, un suplement de crèdit a la Comissió de 
Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 150.000 €, segons l’informe 
d’intervenció següent: 

 
En data 28 de desembre de 2021 la Junta de Govern va declarar desert el concurs, en 
segona convocatòria, per a l’adjudicació dels treballs de substitució i subministrament 
de finestres i panells per a la Casa nova del Comú, expedient 2021/116.  
 
La dotació per a aquesta partida no es va poder reconduir a l’exercici 2022 atès que 
no es va poder adjudicar. Per a la realització d’aquests treballs s’estima una necessitat 
de despesa de 150.000 €. 

 
Al pressupost 2022 es va dotar la partida 8000/93300001/612009 amb 33.500 € per 
realitzar una rampa per a minusvàlids i un sistema de control centralitzat d’habitatges, 
però no es va dotar cap import per a la substitució de finestres 
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Atesa l’existència de romanent de tresoreria disponible i donada la voluntat d’assumir 
aquesta despesa, davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici següent, segons 
l’establert a l’article 80 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, el Consell de Comú 
del 22 de setembre de 2022 aprova el suplement de crèdit següent: 

 
8000 93300001 612009 Casa nova del Comú 150.000 

  
Aquest suplement de crèdit es finança amb romanent de tresoreria. 

 
 
8. Lliurament de la documentació corresponent al 2n trimestre 

de l’exercici 2022, d’acord amb l’article 108 de la Llei 36/2021 
de les Finances comunals, i amb el capítol setè de la Llei 
32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal. 

 
Es lliura, per a la informació del consellers, la documentació corresponent al 2n 
trimestre de l’exercici 2022, d’acord amb l’article 108 de la Llei 36/2021 de les 
finances comunals, i amb el capítol setè de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de 
les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, que consta de 
l’informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la Llei de sostenibilitat 
de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i l’informe del 
Departament de Finances de seguiment pressupostari a 30 de juny de 2022. 

 
 
9. Informació del conveni de prestació de serveis signat entre 

NEVASA, SAETDE, ENSISA, SECNOA i EMAP. 
 

Es lliura, per a la informació del consellers, una còpia del conveni de prestació 
de serveis signat entre NEVASA, SAETDE, ENSISA, SECNOA i EMAP. 

 
El cònsol major explica que aquest conveni, signat entre NEVASA i les diferents 
estacions d’esquí, ha de permetre que NEVASA creï, gestioni i comercialitzi a 
tercers els forfets i altres productes i serveis.   
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10. Informació de la renúncia al càrrec de consellera 
presentada per Hble. Sra. Sandra Tudó Montanya. 

 
El cònsol major informa que la Sra. Sandra Tudó Montanya ha presentat la seva 
renúncia irrevocable al càrrec de consellera del Comú d’Ordino. Atès que tindrà 
efecte a partir de l’1 d’octubre de 2022 es convoca una sessió de Consell de 
Comú pel dilluns 3 d’octubre, a les 12:30 hores, per prendre jurament, o 
promesa, al nou conseller que substituirà la Sra. Tudó. 
 
Segons el punt 5 de l’article 64 del text refós de la Llei qualificada del règim 
electoral i del referèndum la substituirà en el càrrec el Sr. Joan Miquel Armengol 
Petit, que és el candidat següent de la llista electoral MovemOrdino (publicada 
al BOPA núm. 95, del 29 d’octubre de 2019).  

 
 El cònsol major agraeix la dedicació de la Sra. Tudó durant els anys que ha estat 

al Comú, en especial la seva diligència, manifesta que ha estat un plaer treballar 
amb ella. 

 
 La Sra. Tudó dona les gràcies al cònsol major per les seves paraules, i explica 

que el canvi de feina que ha fet impedeix que pugui continuar treballant al Comú 
d’Ordino. Li sap molt greu deixar el Comú però creu que és necessari. 

 Afegeix que hauria volgut treballar molt més com a consellera de la minoria, i 
apunta que trobarà a faltar al Sr. Dolsa i a la resta de consellers, per acabar, vol 
agrair la tasca dels treballadors del Comú, diu que els polítics marxen però els 
treballadors es queden i fan que el Comú tiri endavant.  

 
 El Sr. Dolsa agraeix el que ha expressat la Sra. Tudó i la felicita per la feina feta 

durant els anys que ha estat de consellera al Comú, i desitja que li vagi com ella 
espera en la nova feina.   

   
 El cònsol major recorda la convocatòria de la propera sessió de Consell de 

Comú, prevista pel 3 d’octubre, a les 12:30 hores, aclareix que ha de ser el dia 
3 perquè el dia 1 és dissabte i d’aquesta manera la minoria no deixarà d’estar 
representada.  

 
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   


