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CONSELL DE COMÚ 
24 DE JUNY DE 2021 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13:30 h 
Hora d’acabament: 14:01 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 27 de maig de 2021. 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 25 i 31 de maig i 

del 7 i 14 de juny de 2021. 
 

3. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2021. 

 
4. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre d’immobilitzat de 

material divers. 
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5. Lliurament de la documentació corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2021, 
informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la Llei de sostenibilitat 
de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i informe del 
Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral dels comptes 
comunals a 31 de març de 2021. 

 
 

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. 
 
El Sr. Dolsa demana incloure dos punt a l’ordre del dia, un en relació al projecte 
de Grifols i l’altre referent al lliurament d’informació als consellers del Comú.  
 
La Sra. Tudó sol·licita que se li facin uns aclariments al voltant d’unes 
declaracions fetes a la premsa pel cònsol major.  
 
El cònsol major, en representació dels consellers de la majoria, vol fer una 
constància en acta referent a les futures relacions amb el conseller de la minoria 
Enric Dolsa. 
  
No havent-hi cap intervenció més es passen a tractar els diferents punts de l’ordre 
del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 

de maig de 2021 
 
El Sr. 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 27 de maig de 
2021. 
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2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 
25 i 31 de maig i del 7 i 14 de juny de 2021. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 25 DE MAIG 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 3051762, de data 11 de maig de 2021. 
- Número 3051849, de data 19 de maig de 2021. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3051828, de data 18 de maig de 2021. 
- Número 3051833, de data 18 de maig de 2021. 
- Número 3051844, de data 19 de maig de 2021. 
- Número 3051853, de data 20 de maig de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Es resol favorablement la sol·licitud número 3051701, de data 6 de maig de 2021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3051670, de data 5 de maig de 2021. 
- Número 3051680, de data 5 de maig de 2021. 
- Número 3051691, de data 6 de maig de 2021. 
- Número 3051709, de data 6 de maig de 2021. 
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- Número 3051766, de data 12 de maig de 2021. 
- Número 3051776, de data 13 de maig de 2021. 
- Número 3051778, de data 13 de maig de 2021.  
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat perquè l’equip del Departament de Gestió i 

Desenvolupament Humà realitzi una formació sobre el software GPCN nomina. 
 

- Atesa la sol·licitud formulada per L.M.P. alumna del curs de monitor de lleure a 
la Fundació Pere Tarrés, formalitzar un conveni de col·laboració educativa 
entre la Fundació Pere Tarrés i el Comú d’Ordino.  
 

- Atès l’edicte del 6-4-2021 pel qual es declarava desert l’edicte de mobilitat 
intern per cobrir una plaça d’agent de Medi Ambient i Serveis Públics, en 
qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da, i es tornava a convocar en 
primera convocatòria externa i vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció: 
Nomenar el treballador públic indefinit 1187 per a aquest lloc de treball, a partir 
del 14 de juny de 2021, amb un període de prova de dotze mesos i amb un 
salari de 1.647,74 euros bruts mensuals.  

 
- Atès el nomenament del treballador públic 1187, i segons el punt c de l’article 

108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino, iniciar 
un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’operari xofer de 
Manteniment i Serveis, en qualitat de treballador públic interí, fins al 30 d’abril 
del 2022 amb un salari de 1.286,88 euros bruts.  
 

- Atès l’article 7 (assistència a actes) del Reglament de sistemes de 
compensació del Comú d’Ordino, autoritzar les treballadores públiques 304 i 
1186 l’assistència a una fira de turisme, pel desenvolupament de funcions del 
lloc de treball que ocupen, fora de la seva jornada ordinària de treball, amb la 
compensació de les hores realitzades.  
 

- Atès que la treballadora pública 557 es troba de baixa mèdica, i que la 
treballadora pública 44, gaudirà d’un període de vacances, segons el punt b 
de l’article 108 i l’article 109 l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del 
Comú d’Ordino:   
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Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1226 com 
a auxiliar de la Casa Pairal, del 25 al 28 de maig de 2021, amb un salari de 
9,61 euros bruts l’hora treballada.  

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes de juliol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú 
d’Ordino: 
Nomenar la treballadora pública interina 1172 per a aquest lloc de treball, del 5 
al 31 de juliol de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals (o la 
part proporcional dels dies treballats).  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes de juliol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú 
d’Ordino: 
Nomenar el treballador públic interí 1209 per a aquest lloc de treball, del 5 al 
31 de juliol de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals (o la part 
proporcional dels dies treballats). 

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes de juliol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú 
d’Ordino: 
Nomenar la treballadora pública interina 1128, per a aquest lloc de treball, del 
5 al 31 de juliol de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals (o la 
part proporcional dels dies treballats).  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes de juliol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú 
d’Ordino: 
Nomenar la treballadora pública interina 1193 per a aquest lloc de treball, del 5 
al 31 de juliol de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals (o la 
part proporcional dels dies treballats).  



                     
                                             

CC/2021-06-24                                                                                                                                       6/31 

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir dues places del lloc de treball de controlador/a de l’aparcament de 
la Canya de la Rabassa (al parc natural de Sorteny) durant el mes de juliol de 
2021, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na. 
Donat que G.Y.M., nomenada per la Junta de Govern del 26 d’abril de 2021 
com a controladora de l’aparcament de la Canya de la Rabassa durant el mes 
de juliol de 2021, ha renunciat a ocupar aquest lloc de treball; deixar sense 
efecte aquest acord de la Junta de Govern del 26 d’abril de 2021. 

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir una plaça del lloc de treball d’auxiliar de suport al Departament 
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, en qualitat de treballador/a 
públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció i segons 
el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció publica del 
Comú d’Ordino: 
Nomenar la treballadora pública interina 1198 per a aquest lloc de treball, del 5 
de juliol al 31 d’agost de 2021 amb un salari de 1.187,80 euros bruts 
mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir una plaça del lloc de treball de guia de la Mola i la serradora de Cal 
Pal i Mas d’en Soler, pels mesos de juliol i agost de 2021, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció, segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la 
funció publica del Comú d’Ordino: 
Nomenar M.C.L. per a aquest lloc de treball , durant els mesos de juliol i agost 
de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir una plaça del lloc de treball de guia de la Mina de Llorts i la ruta dels 
homes del Ferro pel mes d’agost de 2021, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na, i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, declarar desert l’edicte 
per a la cobertura del lloc de treball de guia de la Mina de Llorts durant el mes 
d’agost de 2021.  

 
- Atès que l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment 

selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball de guia de la Mina de Llorts i la 
ruta dels homes del Ferro pel mes d’agost de 2021, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, s’ha declarat desert, segons el punt c de 
l’article 108 i 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino, iniciar 
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un nou edicte per a la cobertura d’aquest lloc de treball amb salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Segons el punt e de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció 

pública del Comú d’Ordino, i vist l’informe del Departament de Finances: 
Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1227 com a 
auxiliar administratiu del Departament de Finances, de l’1 de juny al 31 d’agost 
de 2021 amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

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

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/147 per un import total de 38.426,14 €.  

 
• ACLO 2021/19627 per un import total de 136,20 €. 
• ACLO 2021/19634 per un import total de 1.297,20 €. 
• ACLO 2021/19637 per un import total de 136,20 €. 
• ACLO 2021/19639 per un import total de 228,60 €. 
• ACLO 2021/19640 per un import total de 182,40 €. 
• ACLO 2021/19641 per un import total de 1.401 €. 
• ACLO 2021/19642 per un import total de 138,60 €. 
• ACLO 2021/19643 per un import total de 46,20 €. 
• ACLO 2021/19644 per un import total de 1.281 €. 
• ACLO 2021/21902 per un import total de 1.253,57 €. 
• ACLO 2021/19518 per un import total de 693,93 €. 
• ACLO 2021/18769 per un import de 500 €. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per 

un import total de 4.034 €. 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura i Joventut, per un 

import de 1.402 €. 
 
- Central de contractació 
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• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/18667, per un import total de 

1.000 €, s’aprova el plec de bases del concurs públic per la realització dels 
treballs de correcció del butlletí informatiu del Comú d’Ordino. Expedient 
2021/79.  

 
• S’aprova el plec de bases pel concurs públic, amb caràcter d’urgència, per a 

l’autorització d’ocupació temporal de terreny públic per explotació d’arnes a la 
parròquia d’Ordino. Expedient 2021/81. 

 
• S’aprova el plec de bases pel subministrament de material d’oficina i de 

treballs manuals del Comú d’Ordino i del Comú de la Massana. Expedient 
2021/73.  

 
• Vist que per edicte del 6 d’abril del 2021 es va convocar un concurs públic per 

la realització dels treballs de senyalització viària horitzontal de la parròquia 
d’Ordino, expedient 2021/47. 

 
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, adjudicar a l’empresa 
Multiserveis Co-príncep la realització dels treballs de senyalització viària 
horitzontal de la parròquia d’Ordino. El termini de realització dels treballs serà 
de 10 dies laborables.  

 
- Publicacions BOPA 

 
Publicar al BOPA la relació MUL36, de sancions de circulació que no han pogut 
estar notificades de forma individual.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 31 DE MAIG DE 2021 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Desestimar el recurs administratiu presentat per A.B.M. en representació de SC 
Comunicació, i declarar la resolució de data 20 d’abril de 2021, d’adjudicació del 
concurs per a la gestió i dinamització de les xarxes socials del Departament de 
Turisme i del Departament de Comunicació del Comú d’Ordino ajustada a dret. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3051888, de data 21 de maig de 2021. 
- Número 3051909, de data 25 de maig de 2021. 
- Número 3051922, de data 26 de maig de 2021. 
- Número 3051958, de data 28 de maig de 2021. 
- Número 3051962, de data 28 de maig de 2021. 
- Número 3051970, de data 31 de maig de 2021. 

 
Obra Major: 
 
- Número 3051028, de data 11 de març de 2021.  
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Publicar un avís al BOPA per notificar a l’interessat no ha pogut lliurar la carta amb 
referència CAD/2021/533, de comunicació de l’obligació d’inscripció al Cadastre .  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
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Cens de població 
 
- Número 3050663, de data 5 de febrer de 2021. 
- Número 3051880, de data 21 de maig de 2021. 
 
Comerç 
 
- Número 3051879, de data 21 de maig de 2021. 
- Número 3051949, de data 27 de maig de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Compensar les hores realitzades, fora de la jornada ordinària de treball, als 

treballadors públics 41, 74, 73, 341, 1185 i 1222 els dies 7, 8 i 9  de maig 
amb motiu de la Fira del bestiar a Ordino, segons es preveu en l’article 7 
(assistència a actes) del Reglament de sistemes de compensació del Comú 
d’Ordino. 
 

- Compensar les hores realitzades, fora de la jornada ordinària de treball, pels 
treballadors públics 10 i 1187 els dies 7, 8 i 9  de maig amb motiu de la Fira 
del bestiar a Ordino, segons es preveu en l’article 7 (assistència a actes) del 
Reglament de sistemes de compensació del Comú d’Ordino. 

 
- Autoritzar el treballador públic 1202 per realitzar tasques de suport en la reunió 

de poble prevista pel dimecres 9 de juny, a les 21 h, amb una retribució de 
9,61 euros bruts per hora treballada. 
 

- Vist l’acord de la Junta de Govern, del 26 d’abril de 2021, per convocar un 
procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’informador/a de la 
caseta d’informació turística del Parc natural de Sorteny i controlador/a de 
l’aparcament de la Canya de la Rabassa. 
Vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, i segons el punt c de 
l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció publica del Comú 
d’Ordino.  
Nomenar el treballador públic interí 1159 per ocupar aquest lloc de treball, de 
l’1 de juliol al 31 d’agost de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts 
mensuals. 
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- Vist l’acord de la Junta de Govern, del 3 de maig de 2021, de nomenament 
d’A.S.P. com a informadora turística de la zona d’Arans, durant els mesos de 
juliol i agost de 2021, en qualitat de treballadora pública interina i amb un salari 
de 1.187,80 euros bruts mensuals, atès que la Sra. S. ha renunciat al lloc de 
treball, deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern. 
 

- Atès l’edicte del 8 de març de 2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball d’informador/a turístic (Arans), 
pels mesos de juliol i agost de 2021, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, i segons el punt 
c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció publica del Comú 
d’Ordino: 
Nomenar S.L.C. per a aquest lloc de treball, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 
2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
- Autoritzar l’empresa Iron man Andorra endurance events l’organització de la 

competició Andorra Trail 100  del 25 al 27 de juny de 2021, utilitzant la xarxa 
de camins de la parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes 
dels diferents recorreguts.  

 
- Autoritzar l’empresa Iron man Andorra endurance events l’organització de la 

competició MTB Clàssic, el dia 4 de juliol de 2021, utilitzant la xarxa de camins 
de la parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes dels 
diferents recorreguts.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
- D’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, i amb el 

capítol setè de la llei 32/2014 de SFEPF, es lliura, per presentar al Consell de 
Comú, la documentació corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2021, que 
consta de l’informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la LSFEPF 
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i l’informe del Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral 
a 31 de març del 2021 dels comptes comunals. 

 
- En data 21/5/2021 s’ha rebut del Ministre de Finances i portaveu còpia de la 

resolució de la Comissió tècnica tributària, en relació al recurs administratiu 
interposat per A.F.P., aquesta resolució desestima el recurs interposat, 
confirmant l’actuació comunal per ser ajustada a dret, i esgota la via 
administrativa, podent interposar demanda davant la Secció administrativa de 
la Batllia d’Andorra en el termini d’un mes des de la seva notificació. 

 
- L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra ha fet una aportació de 500 €, 

en suport i com a mostra de satisfacció, per l’organització de la fira del bestiar 
d’Ordino i la Fira concurs i subhasta nacional de mascles de la raça Bruna 
d’aquest any. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 

 
• Relació d’ordres de pagament 

O 2021/154 per un import total de 108.335,53 €. 
 
• LO 2021/20188 per un import total de 1.500 €. 
• ACLO 2021/20185 per un import total de 10.000 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
Ampliació de crèdit a Gabinet de cònsols per un import de 66,60 €. 

 
- Central de contractació 
 
Vist que per edicte del 12 d’abril de 2021 es va convocar un concurs públic per la 
direcció facultativa dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos del 
Principat d’Andorra, expedient 2021/16. 
 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació, i en 
aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, s’acorda adjudicar, en nom de tots 
els comuns d’Andorra, a l’empresa SILVAGRINA la direcció facultativa de treballs 
silvícoles de millora forestal dels boscos del Principat d’Andorra.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE JUNY 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 3052072, de data 4 de juny de 2021. 
Obra Menor: 
 
- Número 3051904, de data 25 de maig de 2021. 
- Número 3051976, de data 31 de maig de 2021. 
- Número 3051981, de data 31 de maig de 2021. 
- Número 3052000, de data 1 de juny de 2021. 
- Número 3052002, de data 1 de juny de 2021. 
- Número 3052005, de data 2 de juny de 2021. 
- Número 3052046, de data 3 de juny de 2021. 

 
Obra Major: 
 
- Número 3051170, de data 22 de març de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Es resol favorablement la sol·licitud número 3051763. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Publicar un edicte al BOPA amb la llista de persones no localitzades, en situació 
de baixa dubtosa, a fi de regularitzar la seva situació al cens de població de la 
parròquia d’Ordino, en cas que no ho facin, prèvia consulta al Consell del cens, 
els donarem de baixa d'ofici.  
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Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3051998, de data 1 de juny de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès que F.K.S.B. ha renunciat al lloc de treball d’operari forestal pel mes 

d’agost de 2021, en qualitat de treballador públic interí, acordat per la Junta 
de Govern del 19 d’abril de 2021, deixar sense efecte aquest nomenament. 
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes d’agost, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:  
Nomenar la treballadora pública interina 1172 per aquest lloc de treball, amb 
un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes d’agost, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:  
Nomenar la treballadora pública interina 1128 per aquest lloc de treball, amb 
un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes d’agost, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:  
Nomenar el treballador públic interí 1209 per aquest lloc de treball, amb un 
salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.   

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir quatre places del lloc de treball de monitor/a de casal d’estiu pel 
mes d’agost, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe 
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favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 
l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:  
Nomenar el treballador públic interí 1223 per aquest lloc de treball, amb un 
salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
- Atès l’edicte del 10-05-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a 

de neteja, adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, 
declarar desert l’edicte. 

 
- Atès que l’edicte del 10-05-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball 

d’operari/a de neteja, adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na s’ha declarat desert, continuar el 
procés de selecció a través de la publicació d’un nou edicte.  

 
- Atès l’edicte del 10-5-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de conserge 

de pavelló, adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Ordino:  
Nomenar la treballadora pública interina 1224 per aquest lloc de treball, del 8 
de juny de 2021 al 30 de juny de 2022, amb un horari de dilluns a divendres 
de 17 a 23 h i els dissabtes de 16 a 20 h i amb un salari de 1.187,80 euros 
bruts mensuals.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una modificació de l’Ordinació 

de preus públics per a l’exercici 2021. 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la baixa definitiva del registre 

d’immobilitzat d’actius de material divers de cuina del Centre Esportiu 
d’Ordino. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/166 per un import total de 68.116,30 €. 
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• ACLO 2021/21383 per un import total de 645 €. 

 
- Central de contractació 
 
Vist que per edicte del 19 d’abril de 2021 es va convocar un concurs públic pel 
lloguer i buidat d’un sac i diversos contenidors, expedient 2021/49. 
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, s’adjudiquen els següents lots: 
 
Lot 1 - Contar 
Lot 2 - Contar 
Lot 3 - L’Home del sac 
Lot 4 - Contar 
 
- Notificacions 
 
Donar conformitat a la notificació col·lectiva de l’acord d’embargament de 
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 
El Sr. Dolsa demana quan es preveu l’obertura del mirador del rellotge solar. 
 
El cònsol major respon que la idea és obrir aquest estiu, però no creu que sigui 
abans del 15 de juliol. No hi ha una data determinada perquè no se sap quan 
acabaran les obres. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 14 DE JUNY 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: 
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Número 3051617, de data 30 d’abril de 2021. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3052162, de data 10 de juny de 2021.  
 
Obra Major: 
 
- Número 3050958, de data 5 de març de 2021. 
- Número 3051262, de data 29 de març de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3051956, de data 28 de maig de 
2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
- Número 3052118, de data 8 de juny de 2021. 
- Número 3051764, de data 11 de maig de 2021. 
- Número 3052037, de data 3 de juny de 2021.  
- Número 3052038, de data 3 de juny de 2021. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Terrasses de bar 

 
- Número 3051993, de data 1 de juny de 2021. 

 
Cens de població 
 
- Número 3052058, de data 4 de juny de 2021. 
- Número 3052083, de data 7 de juny de 2021. 
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Comerç 
 
- Número 3051647, de data 4 de maig de 2021. 
- Número 3051761, de data 11 de maig de 2021.  
- Número 3051856, de data 20 de maig de 2021. 
- Número 3051944, de data 27 de maig de 2021. 
- Número 3052007, de data 2 de juny de 2021. 
- Número 3052036, de data 3 de juny de 2021. 
- Número 3052057, de data 4 de juny de 2021. 
- Número 3052068, de data 4 de juny de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Vist que la Junta de Govern del 19 de març del 2008 va acordar fixar els preus 

dels complements percebuts per impartir classes dirigides i atès que la 
disposició derogatòria del Reglament del 27-5-2021 de sistemes de 
compensació i de flexibilització horària del Comú d’Ordino, que entrarà en 
vigor l’1 de juliol de 2021, estableix que queden derogats i sense efecte tots 
els acords i disposicions d’igual o inferior rang que es contradiguin amb aquest 
Reglament: 
Consolidar a l’estructura retributiva de la treballadora pública 943 l’import de 
158,50 euros bruts mensuals, a partir de del mes de juliol de 2021.  
 

- Vist que la Junta de Govern del 19 de març del 2008 va acordar fixar els preus 
dels complements percebuts per impartir classes dirigides i atès que la 
disposició derogatòria del Reglament del 27-5-2021 de sistemes de 
compensació i de flexibilització horària del Comú d’Ordino, que entrarà en 
vigor l’1 de juliol de 2021, estableix que queden derogats i sense efecte tots 
els acords i disposicions d’igual o inferior rang que es contradiguin amb aquest 
Reglament: 
Consolidar a l’estructura retributiva de la treballadora pública 420 l’import de 
99,89 euros bruts mensuals, a partir de del mes de juliol de 2021. 
 

- Vist que la Junta de Govern del 19 de març del 2008 va acordar fixar els preus 
dels complements percebuts per impartir classes dirigides i atès que la 
disposició derogatòria del Reglament del 27-5-2021 de sistemes de 
compensació i de flexibilització horària del Comú d’Ordino, que entrarà en 
vigor l’1 de juliol de 2021, estableix que queden derogats i sense efecte tots 
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els acords i disposicions d’igual o inferior rang que es contradiguin amb aquest 
Reglament: 
Consolidar a l’estructura retributiva del treballador públic 101 l’import de 
140,28 euros bruts mensuals, a partir de del mes de juliol de 2021. 
 

- Vist l’informe del Departament d’Esports i Centre Esportiu, i atès que diversos 
clubs de la parròquia han sol·licitat continuar amb els entrenaments durant el 
període d’estiu, vist que la contractació del conserge del pavelló de segona 
ensenyança finalitza el 2 de juliol, segons l’apartat e de article 108 i l’article 109 
de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:  
Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1205 com a 
conserge del pavelló de segona ensenyança, del 3 de juliol al 31 d’agost de 
2021, amb un salari de 6,87 euros bruts l’hora treballada.  
 

- Atès l’informe del Departament d’Esports i Centre Esportiu i segons l’apartat e 
de article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino, iniciar el procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 
del lloc de treball de conserge del pavelló de segona ensenyança d’Ordino, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na, de l’1 de setembre de 2021 al 30 de 
juny de 2022 , amb un salari de 6,87 euros bruts l’hora treballada.   

 
- Atès que la treballadora pública 431 va realitzar tasques de suport durant la 

reunió de poble que va tenir lloc el 9 de juny, retribuir-li les hores realitzades a 
un preu de 9,61 euros bruts l’hora treballada.  
 

- Atès l’informe de la cap del Departament d’Esports i Centre Esportiu i segons 
l’apartat a de article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del 
Comú d’Ordino: 
Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1231 com a 
operaria de neteja del Centre Esportiu, des del 19 de juny i mentre té lloc el 
procés de selecció, el seu horari de treball és dissabtes de 6 a 14h amb un 
salari de 9,61 euros bruts hora treballada.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Autoritzar l’ECOA l’organització de les competicions esportives Extrem 
Casamanya, Clàssic i Mini que tindran lloc el 20 de juny de 2021. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Anul·lar la Trobada Canillo – Ordino, prevista pel 19 de juny de 2021, a causa 

de les restriccions indicades des del Ministeri de Salut com a mesures de 
protecció contra la Covid-19.  
 

- Autoritzar el desenvolupament d’estades, campus i entrenaments esportius als 
pavellons Germans de Riba i segona ensenyança, amb la presencia dels 
conserges, durant els dies festius compresos entre el 5 de juliol i el 15 d’agost 
de 2021. 

 
- Donar conformitat a la demanda efectuada per la Federació Andorrana de 

Basquetbol, per correu electrònic de data 16 de juny de 2019. 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una modificació de l’Ordinació 

de preus públics per a l’exercici 2021. 
 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la baixa definitiva del registre 
d’immobilitzat d’uns actius.  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/173 per un import total de 29.078,76 €.  

 
• ACLO 2021/21412 per un import total de 200 €. 

 
- Modificació pressupostària 
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• Transferència de crèdit a la Comissió de Finances i Intervenció, per un import 
de 30.701 €. 

• Generació de crèdit a la Comissió d’Obres i Urbanisme per un import de 
1.000€. 

• Transferència de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació, per 
un import de 500 €. 

 
- Central de contractació 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del 22 de març del 2021 es va convocar, 
mitjançant edicte públic, el plec de bases i condicions tècniques i administratives 
per a la convocatòria del concurs públics nacional per contractació els serveis per 
un programa d’assegurances del Comú d’Ordino i de la Mancomunitat de Serveis 
d’Ordino lot 1 i lot 5, declarats deserts, en aplicació dels criteris d’adjudicació 
establerts, s’acorda l’adjudicació pels lots següents: 
 
Assegurances Comú d’Ordino 
Lot 1: ASSAP, SA, per un import de 27.065,63€ amb una franquícia de 1.500€, 
impostos inclosos. 
 
Lot 5: ASSAP, SA, per un import de 76.486,08€ impostos inclosos.  
 
Assegurances Mancomunitat de serveis de la parròquia d’Ordino 
Lot 1: ASSAP, SA, per un import de 1.181,70€, amb una franquícia de 1.500€, 
impostos inclosos.  
 
Lot 5: ASSAP, SA, per un import de 1.429,46€ impostos inclosos. 
 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de 

preus públics per a l’exercici 2021 
 
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2021 següent:  
 
Exposició de motius 
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Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2020, per a l’exercici 2021 publicada al 
BOPA núm. 141 de data 2 de desembre de 2020. 
 
Atesa la voluntat de promoure les compres i el desenvolupament de l’activitat dels comerços 
d’Ordino facilitant l’accés als aparcaments. 
 
Atesa la voluntat d’actualitzar alguns preus del Centre Esportiu d’Ordino pel nou curs 2021/2022 
que comença després de l’estiu amb la voluntat de mantenir majoritàriament els mateixos preus 
de l’any. 
 
Atesa la voluntat d’incrementar el període de bonificació establert pel servei d’analítica per a la 
identificació de gossos per genotipatge que actualment bonificava el 100% del preu fins el 31 
d’agost del 2021. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 24 de juny del 2021 ha aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del 2020, per a 
l’any 2021 
 
Article primer 
 
Es modifica l’article 23 “Aparcaments a espais públics”, apartat 2 “Imports”, subapartat 1.2 
“Aparcaments amb barrera”, per afegir el preu 1.2.I, que queda de la següent manera: 
 

1.2 Aparcaments amb barrera 
1.2.A) Restitució de tarja d’abonament anual per pèrdua:  5 € 
1.2.B) Connexió a borna de subministrament de serveis per a 
autocaravanes (aigua o llum):  

2 € 

1.2.C) Targeta abonament anual (12 mesos consecutius)  
1) De dilluns a diumenge (24 h ) 
2) De dilluns a divendres (de 7 a 22h) 
3) De dilluns a diumenge (de 21 a 8h) 

 
125 € 
110 € 

50 € 
1.2.D) Targeta abonament trimestral (tres mesos consecutius):  

1) De dilluns a diumenge (24 h) 
2) De dilluns a divendres (de 7 a 22h) 
3) De dilluns a diumenge (de 21 a 8h) 

 
40 € 
35 € 
15 € 

1.2.E) Import mínim (per fraccions de 15 minuts): 0,25 € 
1.2.F) Preu per hora (de 8 a 20h ) 1 € 
1.2.G) Preu per hora (de 20 a 8h) 0,50 € 
1.2.H) En cas de pèrdua del tiquet d’entrada 18 € 
1.2.I) Preu val de descomptes d’una hora per a comerços de la 
parròquia 

0,40 € 

 
Els vals de descompte establerts al subapartat 1.2.I només es vendran a persones que acreditin 
ser titulars de comerços radicats a la parròquia d’Ordino. El destí d’aquests vals serà 
exclusivament per oferir-los de forma gratuïta als seus clients i resta prohibida la seva venda. Els 
clients obsequiats amb vals podran descanviar-los per un descompte d’una hora per val del temps 
d’aparcament real en els caixers situats en els diferents aparcaments amb barrera de la parròquia. 
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Els titulars de comerços interessats en l’adquisició d’aquests vals de descompte hauran 
d’adreçar-se al servei de tràmits en l’horari d’obertura al públic i el pagament del preu es realitzarà 
al lliurament dels mateixos. 
 
Article segon 
 
Es modifica l’article 32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre 
Esportiu ”, apartat 2 “Imports”, subapartat A) “Per a la utilització dels diferents espais“, 3 “Quota 
CEO”, que queda de la següent manera: 
 
3. Quota abonaments 
“Quota CEO” 

Import 
mensual 

Quota  
anual 

Per una persona 35 € 350 € 
Quota estudiant (18-25 anys ) 26,25 € 262,50 € 
Quota júnior (6-17 anys ) 21 € 210 € 
Quota posseïdors de la Tarja Magna.  

17,50 € 
 

175 € 
Quota família (amb un nen d’edat 
compresa entre 6 i 17 anys, ambdós 
inclosos) 
Pare / mare 
Fill 

 
 
 

22,75 € 
10,50 € 

 
 
 

227,50 € 
105 € 

Quota migdia  24,50 € 245 € 
Quota addicional targeta accés a 
l’aparcament ( 1 any ) 

 
25 € 

 

 
La quota anual correspon a 12 mesos consecutius. 
 
- Els abonaments de migdia són vàlids en les següents franges horàries: 
 - De dilluns a divendres de 7 a 15h. 
 - Dissabtes en tot l’horari d’obertura. 
 - Diumenges en tot l’horari d’obertura (de desembre a abril).  
En el cas de baixa d’un usuari de la quota “CEO” que disposi de la quota addicional de la targeta 
d’accés a l’aparcament, haurà de retornar la tarja o bé abonar la diferència del preu públic 
d’aparcaments. 
 
Article tercer 
 
Es modifica l’article 32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre 
Esportiu”, apartat 2 “Imports”, subapartat B) “La realització de les activitats i serveis ofertes pel 
Centre Esportiu “, 4 “Curs col·lectiu de natació” i 6 “Curs particular de natació”, que queden de la 
manera següent: 
 
4 Curs col·lectiu de natació  Socis No socis 
Durada 1 mes  
1 classe per setmana 

24 € 36 € 

Màster de natació 
Durada 1 mes – 1 hora 

26 €  

Màster de natació 
Durada 1 mes – 2 hores 

33 €  

... 
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6. Curs particular de natació Socis No socis 
1 classe 18 € 27 € 
1 classe grup ( 2 persones, preu per persona) 13 € 19,50 € 
10 classes 152 € 212 € 
10 classes grup ( 2 persones, preu per persona) 122 € 185 € 
 
Article quart 
 
Es modifica l’article 35 “Cessió d’espais o sales ”, apartat 2 “Imports”, subapartat b) “Preus per ús 
inferior a 48 hores “, 3 “Sales d’activitats del Centre esportiu”, que queda de la manera següent: 
 
b3. Sales d’activitats del Centre esportiu:  

 
Sala Preu per dia  
Núm. 3, 4 i 5 (70m2) 25,84 € 
Núm. 6 (180 m2) 47,85 € 

 
Article cinquè 
 
Es modifica l’article 45 “Servei d’analítica per identificació de gossos per genotipatge”, apartat 4 
Bonificació, que queda de la següent manera: 
 
4. Bonificació 
 
Aquest preu es bonificarà en un 100% fins el 14 de juny del 2022. 
 
Disposició final 
 
Els articles primer i cinquè de la present Ordinació entraran en vigor l’endemà de la seva publicació 
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
 
Els articles segon, tercer i quart de la present Ordinació entraran en vigor l’1 de setembre de 2021. 

 
 

4. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre 
d’immobilitzat de material divers. 

 
El Ple aprova, per majoria, la baixa definitiva del registre d’immobilitzat dels actius 
següents: 
 
- Material de cuina del Centre Esportiu d’Ordino  

  
  
Descripció  
Taula de treball, Industrial hotelera 1 
Fregidora Rosières chef, Industrial hotelera 1 
Bloc de cuina 4 focs elèctrics + forn Rosières Chef 1 
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Nevera de 4 portes, Industrial hotelera 1 
Rentavaixella Fagor 1 

Moble doble cubeta, Industrial hotelera 1 
Campana, Industrial hotelera 1 

Moble cisterna de rentat, Industrial hotelera 1 
Planxa per bikinis gran 1 

Planxa Rosières Chef 1 
Moble gelats i glaçons 1 

 
- Material de Gabinet de cònsols 

 
Descripció  
Pingüí aire condicionat (despatx Cònsol major) 1 

 
Aquest material es dona de baixa per la seva obsolescència i el seu destí és la 
deixalleria. 

 
 

5. Lliurament de la documentació corresponent al 1r trimestre 
de l’exercici 2021, informe d’intervenció en relació als 
aspectes derivats de la Llei de sostenibilitat de les finances 
públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i informe del 
Departament de Finances de seguiment pressupostari 
trimestral dels comptes comunals a 31 de març de 2021 

 
Es lliura, per informació, als membres del Consell de Comú la documentació 
corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2021, informe d’intervenció en relació als 
aspectes derivats de la LSFEPF i informe del Departament de Finances de 
seguiment pressupostari trimestral dels comptes comunals, a 31 de març de 
2021. 
 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
6. Projecte Grifols 
 
El cònsol major passa la paraula al Sr. Enric Dolsa Font. 
 
El Sr. Dolsa vol fer varies consideracions en relació a la reunió informativa del 
projecte de Grifols. Manifesta que va quedar clar que Grifols vindrà a Andorra, que 
a l’inici s’havia parlat de 25 milions d’euros, però sembla que malgrat ser una 
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inversió estrangera no aportaran diners, sinó que crearan una societat anònima i 
la seva contribució la faran amb endeutament. 
Afegeix que qui posarà diners és el Govern, concretament 200.000 euros cada 
any, que sumaran un total de 5 milions d’euros. 
I que si algun dia la societat té problemes de solvència i han de liquidar, qui 
s’haurà de fer càrrec dels impagaments seran els deutors que quedin a Andorra i 
el propi Govern. 
 
El Sr. Dolsa recorda que tal com es va dir en la reunió informativa Grifols no 
preveu obtenir beneficis a Andorra, excepte si trobessin quelcom excepcional 
com una vacuna o similar, en aquest cas, es quedarien amb la titularitat, i el 
Govern ni tant sols participaria. 
 
Apunta que en un principi no li va semblar malament que Grifols s’instal·lés a 
Ordino perquè pensava que venien a fer industria farmacèutica, però finalment no 
és el que faran. El projecte que han presentat li genera molts dubtes, i en veu 
molts perills, per aquest motiu, expressa que no pot estar d’acord si no se li 
facilita més informació.   
 
Puntualitza que un de seus és que l’empresa té la seu social a Irlanda i pel que fa 
als impostos tenen una situació molt similar a la nostra. Per aquesta raó es 
qüestiona perquè Grifols no fa una ampliació a Irlanda en comptes de venir a 
Andorra a fer una inversió que li suposarà endeutament.  
Això vol dir que s’estableixen a Andorra perquè podran fer coses que a Irlanda no 
estan permeses?  
 
En relació a la Llei de protecció d’animals, afirma que en la reunió informativa es 
va concloure que finalment caldrà fer modificacions. 
 
El Sr. Dolsa explica que un altre assumpte important és saber si el projecte és 
compatible amb la reserva de la Biosfera, perquè a la reunió no li va quedar clar. 
Ell considera que s’ha de fer la consulta a la UNESCO, i si el Comú no la fa, ha de 
facultar els membres de la minoria perquè la realitzin ells.  
 
El Sr. Dolsa afegeix que té la sensació que l’obtenció de la reserva de la Biosfera 
és un producte de màrqueting, però que no valoren el que representa, amb 
detalls com la gespa artificial que han posat al peu del rètol que ha instal·lat el 
Comú a l’entrada d’Ordino queda palès la poca sensibilitat que tenen amb aquest 
tema, s’havia d’haver instal·lat gespa natural o flors, però no gespa artificial. 
 
Per la seva banda, el Sr. Dolsa articula que a partir d’ara començarà accions per 
garantir que si el projecte tira endavant no tindrà repercussions en el futur, i a 
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més, vol que es faciliti més informació i explicacions del perquè Grifols ha escollit 
venir a Andorra. 
 
El cònsol major vol fer dos aclariments al Sr. Dolsa; en relació a la reserva de la 
Biosfera, en el mateix sentit que es van fer en la reunió informativa, aferma que el 
Comú no farà cap consulta a la UNESCO per demanar la viabilitat del centre de 
recerca amb la reserva de la Biosfera perquè tenen molt clar que no existeix cap 
incompatibilitat. 
 
D’altra banda, vol clarificar que la gespa artificial s’ha posat de manera provisional 
i que ben aviat hi haurà gespa natural.  
 
El Sr. Dolsa contesta que no té sentit que s’hagi instal·lat gespa artificial de 
manera provisional perquè a Andorra es poden comprar plaques de gespa natural 
a mida i s’haurien estalviat diners.  
 
El cònsol major expressa que els tècnics del Comú van recomanar aquest tipus 
de gespa de manera provisional fins que es pugui posar, o plantar, la gespa 
natural. 
 
 
7. Lliurament de documentació al consellers de Comú 
 
El Sr. Dolsa manifesta que no li sembla bé que quan els membres de l’oposició 
sol·liciten informació reben el mateix tracte que qualsevol ciutadà del carrer. 
Puntualitza que fa pocs dies el secretari general li va manifestar que el Comú tenia 
2 mesos per lliurar la documentació que sol·liciten els consellers, però considera 
que si la voluntat és donar-la no calen 60 dies.  
Vol recordar que els dos consellers de la minoria van sumar més vots que la 
majoria actual i per aquest motiu considera que quan demanen documentació els 
han de donar més facilitats.   
 
El cònsol major respon que, com tots els membres del Consell de Comú, sempre 
rebrà la documentació que sol·licita però que les prioritats les fixen els membres 
de la majoria en funció dels assumptes que s’hagin de tractar, i afegeix que tindrà 
la documentació dins dels terminis que estableix la normativa.   
 
El Sr. Dolsa afegeix que amb les paraules del cònsol es ratifica que se’l tractarà 
com a qualsevol ciutadà i no com a membre del Comú.  
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8. Aclariments d’una entrevista a Andorra difusió 
 
La Sra. Tudó concreta que es tracta de l’entrevista que van fer al cònsol major a 
l’Ara i aquí el 16 de juny, on el cònsol major va dir (cita textualment): “... també ha 
parlat de les noves construccions a Ordino, ha afirmat que l’estudi demogràfic del 
2018 s’està actualitzant per tenir una idea de fins a on pot créixer la parròquia i 
segons el cònsol la situació és sostenible i demana a l’oposició més diàleg abans 
de criticar i de posar pals a les rodes” 
La Sra. Tudó manifesta que a l’oposició hi han dos partits, i pel que fa a Movem 
Ordino sempre han estat disposats a treballar conjuntament en les taules de 
treball i en les comissions. 
Afegeix que al seu partit estan molt preocupats pel fa a la sostenibilitat i perquè 
les construccions es puguin descontrolar, però estar preocupat no vol dir posar 
pals a les rodes, ells estan al costat de la ciutadania per tenir la parròquia igual 
que fins ara.  
 
Demana que se li aclareixin aquests comentaris perquè potser s’han tret de 
context.  
 
El cònsol major afirma que aquest comentari s’ha tret de context, no recorda 
exactament el que va dir en aquesta entrevista, però segur que ha estat això. 
Afegeix que els consellers de Comú estan sempre disposats a donar el màxim 
d’informació, i així es continuarà fent, sobre tot amb temes tan importants com el 
creixement de la parròquia.   
 
Aprofitant que es parla de creixement de la parròquia, i segons el que ha 
manifestat el Sr. Dolsa en relació a Grifols, la Sra. Tudó demana si s’ha avançat 
amb la taula de treball del Quart, i si s’han pres decisions, es consultarà a la 
ciutadania que volen fer a l’Hotel Casamanya, o serà una decisió que es prendrà a 
portes tancades i s’anunciarà quan sigui definitiva.   
 
El cònsol major respon que com ja sap l’Hotel Casamanya és propietat del Quart, 
que és una institució que no té res a veure amb el Comú, el seu funcionament és 
independent. I que l’únic que ha fet el Comú, el marc del conveni signat entre el 
Quart i el Comú de cessió de l’hotel Casamanya, són reunions periòdiques però 
no hi ha res decidit. 
 
Pel que fa a Grifols, com ja ha explicat anteriorment, va sorgir en una conversa 
entre el cap de Govern, el ministre Benazet i el cònsol, i es tracta d’una de les 
propostes que s’estan estudiant per a l’Hotel Casamanya.     
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9. Futures relacions per part dels membres de la majoria 
comunal amb el conseller de la minoria Sr. Enric Dolsa Font 

 
Constància en acta del cònsol major: 
 
“El 28 de desembre de l’any 2019 en la presa de jurament dels membres 
d’aquest Comú, em vaig comprometre a establir un diàleg obert amb els 
representants de la minoria amb l’objectiu de consensuar, tant com sigui possible, 
les decisions. 
Des de l’inici del mandat així ho hem fet. Sr Dolsa, se l’ha informat sempre, tant 
en els problemes de la pandèmia, com en els afers del dia a dia del Comú, així 
com dels assumptes més transcendents i excepcionals o especials. 
Tota la informació que se li ha tramès, ja sigui en documentació amb paper, 
verbalment (tant presencialment com en reunions telemàtiques), sempre l’ha 
utilitzat com més li ha convingut, tergiversant-la, explicant mitges veritats i 
esbiaixant la realitat.  
Les relacions amb els col·laboradors del Comú i especialment amb els del gabinet 
de cònsols no són les més adequades, no es guarden les formes i ratllen la mala 
educació. 
Tanmateix el Sr. Dolsa ha mostrat manca de respecte a la institució, insultant a les 
persones que la representem. Per nosaltres aquest fet és intolerable i pensem que 
la població ho ha de saber i ha de quedar reflectit en la present acta.  
  
Pensem que aquesta no és una manera positiva de treballar pel bé de la 
parròquia. Els membres del Comú hem de ser un exemple pels ciutadans, 
complint i fent complir les lleis i amb una actitud modèlica. 
Vistes les seves recents actuacions i la seva actitud poc responsable i mancada 
d’educació, volem posar de manifest com ens hem relacionat amb vostè fins ara, i 
com ho farem a partir d’avui.  
A les comissions tots els consellers, i dic bé, tots!, han tingut sempre tota la 
informació i s’ha donat resposta a qualsevol dubte o inquietud. 
Però bé, per tenir aquesta informació, cal assistir a les comissions. No n’hi ha 
prou en fer-ho veure!!  
Vull precisar unes dades referents a l’assistència del Sr. Dolsa a les comissions: 
des de l’inici del mandat s’han realitzat 54 comissions (ja siguin presencials o 
telemàtiques) de les quals el Sr. Dolsa només ha assistit a 9. En algunes, ni tan 
sols, ha excusat la seva absència.  
Forma part de les obligacions dels consellers, la representació dels ciutadans en 
els òrgans comunals. 
Vist que el Sr. Dolsa no compleix amb aquestes obligacions, els membres de la 
majoria ens estem plantejant incloure en el proper pressupost, una regulació de la 
retribució dels consellers en funció de la seva assistència a les comissions. 
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En resum, Sr. Dolsa, volem deixar constància que a partir d’ara només obtindrà 
d’aquesta majoria la informació a la que té dret per normativa i en els terminis 
estipulats per la mateixa. També l’informem que no tolerarem cap manca de 
respecte cap a les persones i a la institució que representem”. 
 
El Sr. Dolsa manifesta, pel que fa a l’assistència a les comissions, que el cònsol té 
part de raó, però que és impossible que un conseller de Comú assisteixi a 54 
comissions. 
 
D’altra banda, afirma que mai s’ha queixat de no rebre la informació, que poden 
consultar les constàncies que ha fet a les actes, perquè amb les convocatòries a 
les comissions sempre li envien les actes, i les llegeix abans dels Consells de 
Comú, per aquest motiu fa referència a les comissions.  
 
En quant a la manca de respecte, demana excuses al cònsol major perquè va ser 
un error seu, va pronunciar una paraula que no hauria d’haver dit i públicament li 
demana excuses. 
 
Sobre les retribucions, el Sr. Dolsa explica que li sembla bé que els salaris de tots 
els consellers, de la majoria i de la minoria, tinguin un preu fixe per l’assistència a 
les comissions perquè qui perdrà més seran els consellers de la majoria, ja què 
tenen assignades menys comissions que els de la minoria, que han d’anar a 
totes. 
Afegeix que ell no està al Comú pels diners sinó perquè es va presentar a unes 
eleccions per defensar els interessos dels ciutadans però no pel salari, o sigui que 
no té cap inconvenient si deixa de percebre’l.  
 
El Sr. Dolsa explica que mai ha utilitzat la informació de manera esbiaixada. 
L’únic que havia fet era enviar la sessió de Consell de Comú als seus electors, 
gravació que li feien els tècnics del Comú, però que ell no entrava en cap 
dispositiu per alterar-la sinó que l’enviava integra.  
No entén perquè el cònsol va prohibir que li lliuressin la gravació donat que 
institucions més importants que el Comú com és el Consell General emeten el 
directe les seves sessions.  
 
Al·lega que entén que el lliurament de documentació es faci dins dels terminis 
establerts però que comptava amb la informació durant el mes de juliol per acabar 
per a la què ha contractat tres persones.  
  
Afegeix que quan ell era cònsol no es tardava més de 15 dies en lliurar la 
informació que sol·licitaven els consellers, i si era culpa d’algun funcionari que 
endarreria el lliurament s’ocupava de cridar-li l’atenció.  
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La Sra. Coma recorda al Sr. Dolsa que ella estava a la minoria quan ell era cònsol 
i que la documentació es lliurava tal i com s’establia per normativa, no abans. 
 
El Sr. Dolsa respon que ell està convençut que no era així, però si es refereix a la 
documentació inclosa en els Consells de Comú es lliurava igual que ara, però per 
la documentació que demanaven no es tardava més de 15 dies.  
 
La Sra. Coma li retreu que no era així, i que a més, en els seus mandats mai es va 
trucar els membres de l’oposició per informar-los quan hi havia assumptes 
importants, tal i com es fa actualment amb la minoria.  
 
 
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   
 
 


