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CONSELL DE COMÚ 
24 DE SETEMBRE DE 2020 

 
 
Lloc: Sala del Consell de l’edifici Administratiu Comú d’Ordino 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13:30 h 
Hora d’acabament: 13:36 h 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Sandra Tudó Montanya 
 
Actua com a secretaria la Sra. Noelia Vicente Martínez.  
 
Excusa la seva absència l'Honorable conseller Sr. Enric Dolsa Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de juliol de 

2020. 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 27 de juliol, del 3, 

10, 24 i 31 d’agost i del 7 i 14 de setembre de 2020. 
 

3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’article 53 de l’Ordinació tributaria 
per a l’exercici 2020. 

 
4. Proposta d’aprovació de la modificació del Pla d’urbanisme i del text refós de 

la normativa subsidiària. 
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5. Presentació de l’informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la Llei 
32/2014 de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal i de 
l’informe del Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral a 
30 de juny del 2020 dels comptes comunals. 

 
6. Aprovació del plec de bases i de l’expedient de contractació amb número 

2020/26 per convocar el concurs públic per a l’ampliació del gimnàs i de 
l’edificació del grup electrogen del Centre Esportiu d’Ordino. 

 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El Sr. cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció 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 30 

de juliol de 2020. 
 
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 l’acta corresponent a la sessió celebrada el 30 de juliol de 2020. 
 

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

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de 
juliol, del 3, 10, 24 i 31 d’agost i del 7 i 14 de setembre de 
2020. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 27 DE JULIOL DE 2020 

 
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 3048413, de data 20 de juliol de 2020. 
- Número 3048490, de data 24 de juliol de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3048325, de data 13 de juliol de 2020. 
- Número 3048391, de data 20 de juliol de 2020. 
- Número 3048406, de data 20 de juliol de 2020. 
- Número 3048471, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048457, de data 23 de juliol de 2020. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3047762, de data 2 de juny de 2020.  
- Número 3048213, de data 1 de juliol de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI´ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3047369. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3048368, de data 16 de juliol de 2020. 
- Número 3048369, de data 16 de juliol de 2020. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al protocol 2020/1017. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 

 
- Número 3048394, de data 20 de juliol de 2020.  
 
Comerç 

 
- Número 3048341, de data 15 de juliol de 2020. 
- Número 3048372, de data 17 de juliol de 2020. 
- Número 3048423, de data 21 de juliol de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès l’edicte del 30-06-2020 pel qual es va convocar un concurs de mobilitat 

interna per cobrir una plaça pel lloc de treball d’adjunt/a a la cap del 
Departament de Gestió i Desenvolupament, en qualitat de treballador/a 
públic/a indefinit/a: 
•  Declarar desert aquest concurs 
•  Continuar la selecció a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera 

convocatòria. 
 

- Atès l’edicte del 25-05-2020 pel qual es va convocar un procediment selectiu 
d’ingrés per cobrir una plaça pel lloc de treball d’Auxiliar de Circulació, 
nomenar el treballador públic indefinit 1203, a partir del 1 de setembre de 
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2020 amb un període de prova de 12 mesos i un salari de 1.351,02 euros 
bruts mensuals.   

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1170 com a 

cuiner de l’escola bressol, del 3 al 21 d’agost de 2020 amb un salari de 8,18 
euros bruts per hora treballada.  

 
- Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern del 20 de juliol següents: 

 
• Nomenar, amb caràcter d’urgència, el Sr. E.B.G. com a cuiner de l’escola 

bressol, en qualitat de treballador públic interí, des del 28 de juliol fins al 7 
de setembre de 2020, amb un salari de 1.400,37 euros bruts mensuals. 
 

• Atesos els articles 108 punt c i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció 
Pública del Comú d’Ordino, iniciar el procés de selecció pel lloc de treball 
de monitor/a per la Ludoescola a jornada completa, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na des del setembre de 2020 fins al juny de 
2021, amb un salari de 1.461,13 euros bruts mensuals.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a realitzar el canvi de les guardes comunes dels emprius a les 
herbes el 14 d’agost de 2020.   
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Cessió d’espais 
 
Número 3048356, de data 16 de  juliol del 2020. 
 
DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la signatura del conveni 2020/1014. 



                     
                                             

CC/2020-09-24                                                                                                                                 6/26 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Modificació Ordinació tributària del 2020  
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú la modificació de l’article 53 
de l’Ordinació tributària per a l’exercici 2020. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/311 per un import total de 69.549,92 €. 
• ACLO 2020/19992 per un import total de 10.651,60 €. 
• ACLO 2020/19993 per un import total de 3.135 €.  

 
- Central de contractació 
 
- Vist que per edicte del 25 de maig de 2020 es va convocar un concurs públic 

nacional per al subministrament de dos vehicles tipus escombradora per al 
Departament de Serveis Públics. 
S’acorda:  
Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament de dos vehicles 
tipus escombradora per al Departament de Serveis Públics de la manera 
següent: 

 
• Lot 1 a l’empresa Pyrenees Heracles Industrials, SL, per un import total de 

118.256 € (impostos inclosos)  
• Declarar desert el lot 2.  

 
- Per edicte del 30 de gener de 2020 el Comú d’Ordino va convocar el concurs 

públic per a la concessió, construcció i explotació d’un mirador a la zona del 
pic de Peyreguils, a Arcalís, que es va adjudicar de manera definitiva en data 
30 d’abril de 2020 a l’empresa SECNOA, SA.  

 
 Vista la carta de SECNOA, SA, amb data 24 de juny de 2020, on demanen 

una pròrroga del termini per a l’execució del mirador a la zona del pic de 
Peyreguils; s’acorda acceptar la sol·licitud de pròrroga formulada per 
SECNOA, SA. 
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 Especificar en el contracte d’adjudicació d’aquest concurs que la previsió 
d’inici de les obres és d’un any a comptar de la data de notificació de la 
resolució d’adjudicació.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 3 D’AGOST DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3048524, de data 29 de juliol de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3047713. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord: 
 
Cedir la sala d’estudi de la biblioteca al Departament d’Agricultura de Govern els 
dies 5, 6 i 7 d’agost, de les 8 a les 15 hores.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
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Comerç 
 

- Número 3048416, de data 21 de juliol de 2020. 
- Número 3048459, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048460, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048461, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048462, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048463, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048464, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048465, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048466, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048467, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048468, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048469, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048474, de data 23 de juliol de 2020. 
- Número 3048500, de data 24 de juliol de 2020. 
- Número 3048502, de data 24 de juliol de 2020. 
- Número 3048480, de data 24 de juliol de 2020. 
- Número 3048486, de data 24 de juliol de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès l’edicte del 30-06-2020, nomenar el treballador públic interí 1069 com a 

agent de medi ambient, des de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre de 2020 
amb un salari de 1.363,50 euros bruts mensuals.  

 
- Atès l’edicte del 12-3-2020 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 el decret del 18-5-2020 mitjançant el qual es 
va aixecar la suspensió del termini de tramitació de la convocatòria de 
procediments de selecció suspesos: 
 
• Declarar desert l’edicte del 12-3-2020.  
• Continuar el procés de selecció. 

 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
DINAMITZACIÓ 
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Acord: 
 
Respondre favorablement a la petició de la C.N.A. per a la UNESCO, formulada 
per carta amb data 21 de juliol. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 

 
- Ordres de pagament  
 
• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/320 per un import total de 31.872,74 €. 
• LO 2020/22211 per un import total de 700 €. 
• LO 2020/22212 per un import total de 750 €.  
• LO 2020/22212 per un import total de 800 €.  
• LO 2020/22861 per un import total de 1.600 €. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Sandra Tudó apunta que en aquesta Junta de Govern s’han acordat 
pagaments pel guarniment floral de la parròquia d’imports força elevats, i indica 
que està d’acord que es mantingui la parròquia florida i maca però que en 
aquests moments, i en algunes zones en concret, creu que es podria haver reduït 
aquesta despesa si hagués estat possible. 
 
El Sr. Duró aclareix que les flors ja estaven encomanades i afegeix que per 
Pasqua les floristeries van acceptar aturar les comandes, però en aquest cas, les 
flors estaven encomanades i s’havien de pagar igualment perquè així ho preveu el 
contracte. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 10 D’AGOST DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Contractacions: 
 
- Vist que per edicte del 15 de juny de 2020 es va convocar el concurs públic 

per a la realització dels treballs de rehabilitació d’un aparcament a la Clota 
Verda. 

 
S’acorda: 
 
Adjudicar el concurs públic a l’empresa Pidasa Serveis, SL, per un import de 
70.185,25 €. 
 

- Vist que per edicte del 15 de juny de 2020 es va convocar el concurs públic 
per a la realització dels treballs de protecció de caiguda de pedres d’un talús i 
un aparcament a l’avinguda de les Moles. 
 

S’acorda:  
 

Adjudicar el concurs públic a l’empresa Progec, SA per un import de 
94.234,97 € impostos inclosos. 

 
- Vist que per edicte del 22 de juny de 2020 es va convocar el concurs públic 

per a la realització dels treballs de condicionament de les voravies de la 
carretera del Coll d’Ordino. 
 

S’acorda: 
 

Adjudicar el concurs públic a l’empresa Locub, SA per un import de 
119.773,30 € impostos inclosos.  

  
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
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Obra Menor: 
 
Número 3048561, de data 4 d’agost de 2020. 
  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3048530, de data 30 de juliol de 2020. 
- Número 3048531, de data 30 de juliol de 2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Comerç 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3047753, de data 2 de juny de 2020. 
- Número 3047895, de data 12 de juny de 2020. 
- Número 3048122, de data 25 de juny de 2020. 
- Número 3048375, de data 17 de juliol de 2020. 
- Número 3048477, de data 24 de juliol de 2020. 
- Número 3048511, de data 27 de juliol de 2020. 
- Número 3048528, de data 30 de juliol de 2020.  
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Iniciar un procés de selecció per cobrir la plaça de conserge del pavelló de 

l’escola andorrana de segona ensenyança, en qualitat de treballador/a 
públic/a interí/na des del 9 de setembre 2020 fins a 30 de juny 2021, amb una 
jornada laboral de 27,5 hores setmanals i un salari de 6,87 € bruts per hora 
treballada. 

 
- Nomenar la treballadora pública interina 1199 com a monitora del casal d’estiu 

de l’1 al 7 de setembre de 2020 amb un salari de 1.187,80 € bruts mensuals.   
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- Nomenar la treballadora pública interina 1021 com a monitora del casal d’estiu 
de l’1 al 7 de setembre de 2020 amb un salari de 1.187,80 € bruts mensuals.   
  

- Nomenar la treballadora pública interina 1128 com a monitora del casal d’estiu 
de l’1 al 7 de setembre de 2020 amb un salari de 1.187,80 € bruts mensuals.   
  

- Nomenar la treballadora pública interina 1193 com a monitora del casal d’estiu 
de l’1 al 7 de setembre de 2020 amb un salari de 1.187,80 € bruts mensuals.   
  

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1083 en el 
lloc de treball de monitora del casal d’estiu de l’1 al 7 de setembre de 2020, 
amb un salari brut mensual de 1.187,80 €.   
  

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1080 en el 
lloc de treball de monitora del casal d’estiu de l’1 al 7 de setembre de 2020, 
amb un salari brut mensual de 1.187,80 €.   
  

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1172 en el 
lloc de treball de monitora del casal d’estiu, del 24 d’agost al 7 de setembre 
de 2020, amb un salari brut mensual de 1.187,80 €.   
 

- Atès l’edicte del 13-07-2020, nomenar el treballador públic interí 993 com a 
professor de fotografia pel curs escolar 2020-2021, amb un salari de 31,30 € 
bruts l’hora treballada.  
 

- Atès l’edicte del 13-07-2020, nomenar el treballador públic interí 884 com a 
professor d’Il·lustració pel curs escolar 2020-2021, amb un salari de 31,30 € 
bruts l’hora treballada.   

 
- Atès l’edicte del 13-07-2020, nomenar la treballadora pública interina 1030 

com a professora d’escriptura creativa pel curs escolar 2020-2021, amb un 
salari de 31,30 € bruts l’hora treballada.  

 
- Declarar desert l’edicte del 13-07-2020 pel qual es convocava un 

procediment selectiu per cobrir un lloc de treball de professor/a pel Taller 
Draw&English, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na. 
 

- Nomenar la treballadora pública interina 562 com a operaria de neteja del 
Centre Esportiu d’Ordino, des del 10 d’agost de 2020 i mentre duri el 
procediment de provisió d’aquest lloc de treball, amb un salari de 9,61 € 
bruts l’hora treballada.   
 



                     
                                             

CC/2020-09-24                                                                                                                                 13/26 

- Iniciar un procediment de selecció per ocupar el lloc de treball d’operari/a de 
neteja del Centre Esportiu d’Ordino, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na amb un salari de 9,61 € bruts l’hora treballada.  
 

- Donar conformitat perquè la Sra. C.Q.B., alumna del Centre de Formació 
Albali, realitzi 250 hores de pràctiques a l’Escola Bressol com auxiliar 
educadora i formalitzar les pràctiques amb un conveni de col·laboració 
educativa.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP/202000010109 per un import de 9.000 €. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/327 per un import total de 254.733,01 €. 

 
- Modificacions pressupostàries  
 
Transferència de crèdit a la Comissió d’Administració i Comerç, per un import de 
1.400 €. 
 
- Anul·lació de sancions  
 
S’acorda l’anul·lació de deutes per sancions de circulació per un import de 
4.561,40 € que han prescrit per no haver pogut iniciar-se el procediment de 
notificació al tractar-se de vehicles amb matricula estrangera.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.  
 
-------------------------------------------------------------   
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La Sra. Sandra Tudó demana que se li facilitin els informes de la mesa de 
contractació de les obres adjudicades segons els acords de la Junta de Govern 
del 10 d’agost per veure els diferents pressupostos. 
 
El cònsol major respon a la Sra. Tudó que se li farà arribar aquesta documentació.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 24 D’AGOST DE 2020 

 
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 3048588, de data 6 d’agost de 2020. 
- Número 3048619, de data 11 d’agost de 2020. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3048626, de data 12 d’agost de 2020. 
- Número 3048658, de data 17 d’agost de 2020. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la sol·licitud del ministre de Presidència, Economia i 

Empresa formulada per carta de data 3 de juny del 2020.  
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3048387, de data 17 de juliol del 

2020 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord: 
 



                     
                                             

CC/2020-09-24                                                                                                                                 15/26 

- Donar conformitat a:  
• Modificar la nomenclatura del lloc de treball d’Informador/a del Punt 

d’Informació Juvenil que s’anomenarà tècnic/a del Punt d’Informació 
Juvenil. 

• Actualitzar la descripció del lloc treball. 
• Iniciar la provisió de la plaça vacant com a tècnic/a del Punt d’Informació 

Juvenil en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da, primerament a 
través d’un concurs de mobilitat. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 

 
- Donar conformitat a la data 2 d’octubre de 2020 com a termini d’admissió de 

les sol·licituds de subvencions esportives per l’any 2021.   
 
- Donar conformitat a desmuntar el parc infantil del CEO. 
 
- Donar conformitat a la demanda efectuada per Stadesport per a la utilització 

de les instal·lacions del pavelló de les Escoles Germans de Riba. 
 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 
efectuada per l’associació Estrella del Centre.. 
 

- Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO 
efectuada per l’empresa Líquid Dansa. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 

efectuada pel Taekwondo Club Ordino. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada per la Federació Andorrana de Wushu i Kungfu. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 

efectuada l’Associació de Dansa Esportiva d’Andorra. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

efectuada per la Federació Andorrana de Futbol. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

efectuada pel FC Ordino. 
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- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 
efectuada per la Federació Andorrana de Basquetbol. 

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

el pavelló esportiu de les escoles de segona ensenyança efectuada pel Club 
Tennis Taula Valls del Nord. 

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

• Relació d’ordres de pagament:  
O 2020/346 per un import total de 142.780,02 €  

• ACLO 2020/23936 per un import de 10.000 €. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió de Comunicació, Sistemes d’informació i 
GDH per un import de 3.150 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar social per un import de 400 €. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 31 D’AGOST DE 2020 

 
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 3048742, de data 25 d’agost de 2020. 
- Número 3048772, de data 28 d’agost de 2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 

 
- Número 3048695, de data 19 d’agost de 2020.  
- Número 3048646, de data 14 d’agost de 2020. 
- Número 3048570, de data 5 d’agost de 2020. 
- Número 3048614, de data 10 d’agost de 2020. 
- Número 3048620, de data 11 d’agost de 2020. 
- Número 3048739, de data 25 d’agost de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1053 com a professora del taller 

d’introducció a l’espectacle durant el curs escolar 2020-2021, amb un salari 
de 31,30 € bruts hora.  
 

- Nomenar la treballadora pública interina 1132 com a professora del Taller de 
Plàstica durant el curs escolar 2020-2021, amb un salari de 31,30 € bruts 
hora.  

 
- Nomenar la treballadora pública interina M.S.F. com a monitora de ludoescola, 

amb un horari de dilluns a divendres de 17 a 20 h, durant el curs escolar 
2020-2021, amb un salari de 9,61 € bruts hora. 
 

- Declarar desert l’edicte del 20-07-2020 per cobrir dues places pel lloc de 
treball de monitor/a de ludoescola de les 17 a les 19 h, pel curs escolar 2020-
2021, adscrites al Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 
Social, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na. 
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- Iniciar la provisió de la plaça vacant com a tècnic/a informàtic/a en qualitat de 
treballador/a públic/a indefinit/da, grup C, nivell II, amb un salari brut mensual 
de 1.785,21 €, primer, a través d’un concurs de mobilitat. 

 
- Declarar desert l’edicte del 13-07-2020 pel qual es va convocar un concurs de 

mobilitat interna per cobrir una plaça del lloc de treball de monitor/a de 
ludoescola, adscrita al Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 
Social, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/ida. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1083 com 

a monitora de ludoescola, des del 9 de setembre de 2020 fins a la finalització 
del procediment de la provisió de la plaça vacant com a monitor/a de 
Ludoescola, amb un salari de  de 1.461,13 € bruts. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1195 com 

a guia de la mina de Llorts, de l’1 al 13 de setembre i el 18, 19, 20, 25, 26 i 27 
de setembre de 2020, amb un salari de 6,87 € bruts l’hora treballada.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
S’autoritza el Ministeri de Cultura i Esports, en col·laboració amb Cal Pal de la 
Cortinada, en el marc del segon Curs per artesans de pedra seca, del 21 de 
setembre al 9 d’octubre de 2020, perquè durant les classes pràctiques facin 
actuacions de restauració al camí d’Ausany.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE SETEMBRE DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
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OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3047885, de data 11 de juny de 2020. 
- Número 3048660, de data 17 d’agost de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3048868, de data 3 de setembre de 2020. 
- Número 3048877, de data 3 de setembre de 2020. 
- Número 3048878, de data 3 de setembre de 2020. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
- AC 2020/19897 per un import de 8.411,60 €. 
- ACEXP 2020/19396 per un import de 9.357,20 €. 
  
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
- Establir l’horari d’obertura i de tancament del parc de les Massanelles durant la 

tardor i l’hivern:  
• Obert de 5:30 a 21:30 h i tancat de 21:30 a 5:30 h. 

 
- Segons informe transmès pel Govern, en relació a les mesures de risc de 

transmissió de la infecció SARS-CoV en els parcs infantils, establir el següent 
horari d’utilització dels parcs infantils que degut a les seves circumstàncies no 
es poden tancar físicament com segueix: 
• Obert de 6 a 22 h i tancat de 22 a 6 h. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
- Número 3047806, de data 21 de maig de 2020. 

 
Descàrrec: 

 
- Sol·licitud número 3047288 amb denúncia número 26895. 
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- Sol·licitud número 3046197 amb denúncia número 26276. 
- Sol·licitud número 3046936 amb denúncia número 26837. 
 

Emplaçament de gual: 
 

- Sol·licitud número 3048777, de data 28 d’agost de 2020. 
- Sol·licitud número 3048801, de data 31 d’agost de 2020. 

 
Es resol desfavorablement la sol·licitud de descàrrec següent: 
 

- Sol·licitud número 3048499 amb denúncia número 26988. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 

 
- Número 3048616, de data 10 d’agost de 2020. 
- Número 3048649, de data 14 d’agost de 2020. 
- Número 3048751, de data 26 d’agost de 2020. 
- Número 3048782, de data 31 d’agost de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Segons la carta amb data 20 d’agost de 2020, donar conformitat perquè la 

Sra. I.C. realitzi un període d’immersió lingüística al Comú d’Ordino del 19 al 
23 d’octubre de 2020.  
 

- Nomenar la treballadora pública interina 1131 com a operaria de neteja del 
Centre Esportiu, des del 8 de setembre i durant un termini màxim de nou 
mesos (6 de juny de 2021), amb un salari de 1.187,80 € bruts mensuals.  
 

- Nomenar el treballador públic indefinit 1151 com a operari de manteniment 
especialista en xarxa d’aigües, amb un període de prova de 12 mesos a partir 
del 9 de setembre de 2020, i amb un salari de 1.647,74 € bruts mensuals.  
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 973 com a 
monitora de Ludoescola, del 9 de setembre de 2020 fins al 2 de juliol de 2021 
amb un salari de 9,61 € bruts per hora treballada.  

 

- Declarar desert l’edicte del 10-08-2020 per cobrir una plaça del lloc de treball 
de conserge del pavelló de 2a ensenyança, adscrit al Departament d’Esports i 
Centre Esportiu. 
 

- Atesa la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.R.C. per allargar el període d’estada 
formativa al Comú d’Ordino, donar conformitat perquè el seu període de 
pràctiques finalitzi el 9 d’octubre de 2020. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de cessió d’espais següent: 
 
Número 3049225, de data 1 de setembre de 2020. 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat als models de convenis i de contractes annexos a l’acta, 

per a la cessió o el lloguer de les sales d’activitats del CEO, del pavelló 
Germans de Riba i del pavelló de segona ensenyança. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala efectuada pel Club 

Karate Xavier Herver Ordino. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/363 per un import total de 73.514,40 € 

 
Publicacions BOPA 
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- Publicar al BOPA la relació MUL28, de sancions de circulació que no han 

pogut estar notificades de forma individual.  
 

- Publicar al BOPA una notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de 
provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú 
d’Ordino.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 14 DE SETEMBRE DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l'aprovació de la propera sessió de Consell de Comú l’aprovació 

provisional d’una modificació del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia 
d’Ordino. 
 

- S’han adjudicat els treballs amb número d’operació AC 2020/27661 per un 
import de 4.734,14 €. 

  
Acords: 
 
- Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar un expedient 

sancionador per infracció urbanística contra el Sr. V.L. per haver realitzat, 
presumptament, unes obres majors sense llicència preceptiva. 
 
Nomenar instructora de l'expedient la Cap del Departament d’Urbanisme, 
perquè realitzi el plec de càrrecs i la resta de les actuacions pertinents. Un cop 
acabades s’han d’elevar a aquesta Junta de Govern per a la resolució de 
l'expedient i la notificació de la resolució al Sr. V.L.   
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3048958, de data 10 de setembre de 2020. 

 
Obra Menor: 
 
- Número 3048875, de data 3 de setembre de 2020. 
- Número 3048931, de data 9 de setembre de 2020. 
 
Obra Major: 
 
Número 3047774, de data 3 de juny de 2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Utilització de nom 
 

Número 3048981, de data 11 de setembre de 2020. 
 

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Atès l’edicte del 24-08-2020 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 

interna per cobrir una plaça del lloc de treball de tècnic/a del Punt d’Informació 
Juvenil, en qualitat de treballador/a públic indefinit: 
• Declarar desert aquest concurs. 
• Continuar la selecció a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera 

convocatòria.  
 
- Atès que l’edicte del 13-07-2020 pel qual es convocava un concurs de 

mobilitat interna per cobrir una plaça del lloc de treball de monitor/a de 
ludoescola en qualitat de treballador/a públics indefinit, adscrit al 
Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, va declarar-se 
desert, continuar la selecció a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera 
convocatòria. 
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1204 com a 
monitora de ludoescola, del 14 de setembre de 2020 al 2 de juliol de 2021, 
amb un salari de 9,61 € bruts l’hora treballada i un horari laboral de 17 a 19h 
de dilluns a divendres. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1205 com a 
conserge (pel pavelló de l’institut de segona ensenyança), del 14 de setembre 
de 2020 al 2 de juliol de 2021 amb un salari de 6,87 € bruts l’hora i un horari 
laboral de 17 a 22.30 h de dilluns a divendres.  

 
- Ampliar l’horari laboral de la treballadora pública interina 562, operaria de 

neteja del Centre Esportiu d’Ordino com segueix: 
• De dilluns a divendres de 6 a 9h fins al 31 de desembre de 2020.  
• Els dissabtes de 6 a 14h durant el procediment de selecció. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud del FC Ordino per a la utilització del 

pavelló Germans de Riba. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud del Club Tennis taula Valls del Nord per a 

la utilització d’un pavelló per a la pràctica esportiva. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO 

efectuada per l’entitat Camí Zen. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba i 

del pavelló esportiu de les escoles de segona ensenyança efectuada per 
l’ECOA. 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba i 
del pavelló esportiu de les escoles de segona ensenyança efectuada per la 
Federació Andorrana d’Handbol.  

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

efectuada per l’entitat Gestsquash. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
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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 aprovar al proper Consell de 
Comú, la documentació corresponent al 2n trimestre de l’exercici 2020 (que 
consta de l’informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la LSFEPF i 
l’informe del Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral a 30 
de juny del 2020 dels comptes comunals). 
 
Acords: 
 
- Futbol Club Ordino 
 
Segons els informes d’Intervenció FINCF2020001, FINCF2020002 i vist l’informe 
favorable emès per la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports, donar 
conformitat a: 
 

• Autoritzar el pagament del 50% de la subvenció pendent de l’exercici 2019. 
• Atorgar la subvenció per a l’exercici 2020. 

Els pagaments es realitzaran: 
- 50% per 8.250 € durant el mes de setembre de 2020. 
- El 50% restant es trametrà un cop presentada la memòria de l’activitat 

objecte de la subvenció que s’ha portat a terme i la liquidació dels 
comptes 2020.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 27 de 
juliol, del 3, 10, 24 i 31 d’agost i del 7 i 14 de setembre de 2020, per assentiment. 
 
 
3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’article 53 de 

l’Ordinació tributaria per a l’exercici 2020. 
 
El Ple aprova, per assentiment, la modificació de l’article 53 de l’Ordinació 
tributaria per a l’exercici 2020. CC document número 1. 
 
 
4. Proposta d’aprovació de la modificació del Pla d’urbanisme i 

del text refós de la normativa subsidiària. 
 
La Sra. Tudó manifesta que, tal i com es va parlar en la darrera comissió, està 
completament d’acord amb les modificacions proposades.  



                     
                                             

CC/2020-09-24                                                                                                                                 26/26 

 
Tot i així, vol deixar constància que sí bé el percentatge de pedra dels últims 
projectes acceptats pel Comú respecten les exigències del POUP, com no s’ha 
tingut en compte els percentatges de vidre utilitzats i les obertures, fa que 
visualment l’aspecte dels edificis sigui diferent del que estàvem acostumats i 
s’haurien de tenir en compte aquests aspectes.  
 
El Ple aprova, per assentiment, la modificació del Pla d’urbanisme i del text refós 
de la normativa subsidiària. CC document número 2. 

 
 

5. Presentació de l’informe d’intervenció en relació als 
aspectes derivats de la Llei 32/2014 de sostenibilitat 
financera i estabilitat pressupostària i fiscal i de l’informe del 
Departament de Finances de seguiment pressupostari 
trimestral a 30 de juny del 2020 dels comptes comunals. 

 
El Ple aprova, per assentiment, l’informe d’intervenció en relació als aspectes 
derivats de la Llei 32/2014 de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i 
fiscal i de l’informe del Departament de Finances de seguiment pressupostari 
trimestral a 30 de juny del 2020 dels comptes comunals. CC document número 3. 

 
 

6. Aprovació del plec de bases i de l’expedient de contractació 
amb número 2020/26 per convocar el concurs públic per a 
l’ampliació del gimnàs i de l’edificació del grup electrogen 
del Centre Esportiu d’Ordino. 

 
El Ple aprova, per assentiment, el plec de bases i de l’expedient de contractació 
amb número 2020/26 per convocar el concurs públic per a l’ampliació del gimnàs 
i de l’edificació del grup electrogen del Centre Esportiu d’Ordino. CC document 
número 4. 
 
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   


