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CONSELL DE COMU 
25 D'AGOST DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.36h 
Hora d’acabament: 13.37h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
Marc Pons Pons. 
Maria del Mar Coma Padilla 
Eva Choy Guiu 
 
 
Excusen la seva absència: els Honorables consellers Srs. Xavier Herver Merino i 
Jordi Serracanta Marcet i l'Honorable Sra. Sandra Tudó Montanya 
 
  
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 21 de juliol de  

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

les Juntes de Govern del 18 i 25 de juliol i de l’1, 8 i 18 d’agost de 2016.  
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés dóna la benvinguda a tothom i demana si algú 
vol incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix 
l’article 22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i 
funcionament del Comú d'Ordino. 
 
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 

21 de juliol de 2016 
 

El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 21 de juliol  
de 2016. 
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 18 i 25 
de juliol i de l'1, 8 i 18 d'agost de 2016 

 
 

JUNTA DEL 18 DE JULIOL DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3033643, de data 15 de juliol de 2016. 

 
Obra Menor: 

 

Número 3033623, de data 13 de juliol de 2016. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Comerç 
 
Número 3033538, de data 5 de juliol de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
─ Publicar un edicte per contractar tres educadores en qualitat d’agents de 

l’administració de caràcter eventual. 
 

− Publicar un edicte per contractar un monitor socorrista pel curs 2016-2017, 
en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual. 
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─ Renovar el contracte de l'agent de l’administració de caràcter eventual 1018 
  per una durada màxima de 6 mesos.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
RÈTOLS INDICADORS: 
 

─ Número de registre 3033523, de data 1 de juliol de 2016. 
 
─ Número de registre 3033612, de data 12 de juliol de 2016. 
 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 

INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/458, per un import total de 
52.702,07€. 

 
• ACLO 2016/21541, per un import de 122,30€. 
 
• ACLO 2016/21542, per un import de 208,13€. 
 
• ACLO 2016/21593, per un import de 41,80€. 
 
• OPNP 2016/21591, per un import de 1,135,32€. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 18 de juliol del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 25 DE JULIOL DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 18 de juliol de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 



                     
                                             

CC/2016-08-25  5/18 

OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3033673, de data 18 de juliol de 2016. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la sanció de 
circulació següent: 
 
Constat número 22323. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3033674, de data 18 de juliol de 2016. 
 
Comerç 
 
─ Número 3033054, de data 11 de maig de 2016. 

 
─ Número 3033173, de data 27 de maig de 2016. 
 
─ Número 3033512, de data 1 de juliol de 2016. 
 
─ Número 3033524, de data 1 de juliol de 2016. 
 
─ Número 3033573, de data 7 de juliol de 2016. 
 
─ Número 3033610, de data 12 de juliol de 2016. 
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─ Número 3033611, de data 12 de juliol de 2016. 
 
─ Número 3033625, de data 13 de juliol de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
─ Es dóna conformitat a iniciar els tràmits per a que Govern ens cedeixi un 

professional en comissió de serveis, tal com preveu l’article 51.2 del text refós 
de l’Ordinació de la Funció pública. 

 
─ Contractar l'agent de l’administració de caràcter indefinit 834 del 8 al 19 

d’agost.  
 

─ Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 560                            
de l’1 al 31 d’agost.  

 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Autoritzar l’empresa MTB Aventures, a desenvolupar l’activitat de Heli-bike, com a 
projecte pilot, fins a finals de setembre de 2016, pels itineraris indicats.  
 
No s’autoritza la baixada del pic de Casamanya. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 

 
Acordar la venda de 800 mapes de camins Ordino-La Massana, al Comú de la 
Massana. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
─ Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/481, per un import total de 
16.982,18€. 

 
• 2016/22154, 22155 i 22156, per un import total de 2.275,43€. 
 

─ Comissió tècnica ATU 
 

Nomenar l’Interventor, com a representant del Comú d’Ordino en la comissió 
tècnica per la creació de l’Agència tributària única. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 25 de juliol del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE L'1 D'AGOST DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 25 de juliol de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3033734, de data 22 de juliol de 2016. 
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Obra Major: 
 
Número 3032962, de data 4 de maig de 2016. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/22636, per un import de  470,25€. 
 
Acords: 
 
A proposta de la junta, donar conformitat a l’expedient de despesa plurianual 
número 2016/22610, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de 
contractació, per convocar el concurs públic nacional per a la rehabilitació de 
l’edifici de les escoles velles d'Ordino i publicar l’edicte corresponent. (Codi: 
PCAP/COO/16-M). 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
− Número 3033589, de data 8 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033638, de data 15 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033698, de data 20 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033706, de data 21 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033767, de data 27 de juliol de 2016. 
 
Terrasses de bar: 
 
− Número 3033609, de data 12 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033669, de data 18 de juliol de 2016. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
− Donar conformitat al conveni 82/2016. 

 
− Publicar un edicte per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de comunicació en 

qualitat d’agent de l’administració de caràcter indefinit.   
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a procedir al canvi de les guardes comunes dels emprius a 

les herbes i a la tradicional Benedicció del bestiar de la parròquia, el proper 17 
d'agost. 

 
− Autoritzar l’empresa que col·labora per la Travessa de La Massana-Ordino el 7 

d’agost de 2016, a realitzar el marcatge temporal amb banderetes i cintes pel 
recorregut. 

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

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/491, per un import total de 
37.178,71€. 

 
• ACLO 2016/22621, per un import de 10.000€. 
 
• OPNP 2016/22697 i 22696, per un import total de 311,31€. 
 
• LO 2016/22692, per un import de 810€. 
 
• LO 2016/22691, per un import de 1.110€. 
 
• ACLO 2016/22710, per un import de 2.800€. 
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• ACLO 2016/23094, per un import de 165,28€. 
 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/23065, per un import total 

de 1.217,35€. 
 
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/23066, per un import total 

de 1.256,35€. 
 
− Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de Crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació, 
Comerç i Dinamització per un import de 10.000€. 
 

• Ampliació de crèdit per un import de 165,28€ a la Conselleria de 
Manteniment, Serveis i Circulació. 

 

− A proposta de la junta es dona conformitat a les modificacions 
pressupostàries següents: 

 
• Crèdit extraordinari per un import de 1.000€ a la Conselleria d’obres 

públiques. 
 

• Suplement de crèdit per un import de 1.100€ a la Conselleria 
d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització. 

 
− Proposta d’Ordinació 

 
A proposta de la junta s'aprova l'Ordinació que reguli l’atorgament de 
subvencions i bonificacions de preus públics, amb motiu de la promoció de la 
millora del parc immobiliari de la parròquia d’Ordino (PLA RENOVA). 

 
− Calendari i directrius elaboració pressupost 2017 
 

Donar conformitat al calendari i les directrius per a l’elaboració i aprovació del 
pressupost econòmic per a l’exercici 2017. 

 
− Central de compres 
 

Adjudicar l’homologació pel subministrament de vestimenta, i complements 
per al personal del Departament de Serveis Públics. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern de l'1 d'agost del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 8 D'AGOST DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 1 d'agost de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords:  
 
Vist el recurs administratiu, amb número de registre 3033218, de data 3 de juny 
de 2016. 

  
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
− Número 3033808, de data 3 d'agost de 2016. 
 
− Número 3033833, de data 5 d'agost de 2016. 

 
Obra Menor: 

 
− Número 3033807, de data 3 d'agost de 2016. 

 
− Número 3033816, de data 4 d'agost de 2016. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al redactat de la carta en resposta a la demanda d’informació 
formulada per l’Hble. Batlle Sra. Immaculada Rodriguez Diaz, mitjançant carta de 
data 8 de juliol de 2016. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
− Número 3033516, de data 1 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033661, de data 18 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033804, de data 3 d'agost de 2016. 
 
Ocupacions de via pública – venda ambulant 
 
Número 3033809, de data 3 d'agost de 2016. 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a l'esborrany del memoràndum d’entesa entre la 

Generalitat de Catalunya, el parc natural regional del Pirineu d’Arieja, els 
comuns d’Ordino i de la Massana per a la creació d’una marca comuna 
d’identitat, “Parc Pirinenc de les Tres Nacions”. 

 
− Autoritzar l’empresa qui organitza la prova Pyrenees Stage Run, que tindrà 

lloc del 4 al 10 de setembre a completar el marcatge temporal amb 
banderetes i cintes pel recorregut que travessarà la parròquia d'Ordino. 

 
− Demanar als propietaris de les parcel·les forestals afectades pel Pla de 

Prevenció d’Incendi Forestal (PPIF) en les zones de més alt risc (La Cortinada, 
Arans, Les Salines), llur conformitat per passar amb mitjans mecànics si 
escau per de llur propietat, per tal d’accedir als boscos de propietat pública. 

 
− Sol·licitar del Quart de la Cortinada, el seu acord per poder dur a terme els 

treballs silvícoles previstos al bosc de Quart de Riambert, pel Pla Tècnic de 
Gestió i Millora Forestal i pel PPIF. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda del CENTRE ANDORRA SOSTENIBLE, 
mitjançant  carta de data 3 d'agost i oferir-los com a obsequi una QUOTA + d’un 
any (2017) del CEO i un mallot del Tour, amb motiu de la celebració de la 10a 
bicicletada popular que tindrà lloc a Andorra la Vella el proper 17 de setembre. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 8 d'agost del 2016, per unanimitat. 
 

JUNTA DEL 18 D'AGOST DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 8 d'agost de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
A proposta de la junta donar conformitat  
 

• Al conveni 87/2016. 
 

• Al conveni 88/2016. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Acord:   
 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 
convocar un concurs públic per a la contractació d’una empresa per realitzar una 
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part dels treballs de treta de neu de la Parròquia d’Ordino i publicar l’edicte 
corresponent.  (Codi  PB/CSS/16-R).  
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les sancions 
de circulació següents: 
 
- Constat 23947. 
 
- Constat 23964. 
 
- Constat 22324. 
 
- Constat 23991. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 25 100, per un import de 930,05€. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ  GENERAL 
 
A proposta de la junta, donar conformitat al plec de bases i el corresponent 
expedient de contractació, per convocar el concurs públic per a la concessió de 
l’explotació de l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO) i publicar l’edicte 
corresponent. (Codi: PB/CCO/16-S). 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 

Utilització de nom 
 
Número 3033842, de data 8 d’agost de 2016. 
 
Comerç 
 
- Número 3033845, de data 8 d’agost de 2016. 

 
- Número 3033287, de data 13 de juny de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:   
 
- Superat el període de prova, nomenar definitivament com agent de 

l’administració de caràcter indefinit 1028. 
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 919. 
 
- Donar conformitat a la renovació de l'agent de l’administració de caràcter 

eventual 223 fins el 27 de maig del 2017.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/25884 per un import de 150,48€.  
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord:   
 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura, 
Joventut i Esports del Govern d’Andorra, el Comú d’Ordino i la Universitat 
Autònoma de Barcelona relatiu al projecte d’arqueologia del paisatge “Estudi 
diacrònic de la ocupació humana a l’alta i la mitja muntanya del sector 
septentrional de la parròquia d’Ordino”. Aquest document servirà com a 
document de treball de base del conveni definitiu.  
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord:  
  
Autoritzar la venda de 26 samarretes de la Travessa de muntanya Ordino-la 
Massana 2016, mitjançant l’Oficina de Turisme, a un preu de venda al públic 
de 5€. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a col·laborar amb la lliga de skate d’Andorra que durà a 

terme un circuit de competicions per totes les parròquies durant el mes 
d’agost.  
 

- Deixar sense efecte els models de convenis de cessió de les sales 
d’activitats del CEO (models núm. 4 i 5) i donar conformitat als nous 
models.  
 

- Donar conformitat al pla de fidelització i captació de socis previst per l’inici 
de temporada que tindrà lloc durant els propers mesos de setembre i 
octubre. 

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

• ACLO 2016/24937, per un import total de 3.800€. 
 

• ACLO 2016/24939, per un import total de 13.000€. 
 

• ACLO 2016/24940, per un import total de 2.500€. 
 

• ACLO 2016/24941, per un import total de 600€. 
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• ACLO 2016/24942, per un import total de 2.500€. 
 
• LO 2016/25122, per un import de 71,60€. 

 
• OPNP 2016/251120, per un import de 52€. 

 
• OPNP 2016/25104, per un import de 127,26€. 
 
• OPNP 2016/25101, per un import de 45€. 

 
• OPNP 2016/25102, per un import de 72€. 

 
− Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació, 
Comerç i Dinamització, per un import de 3.000€. 

  
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 

Benestar, per un import de 2.800€. 
 

  
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 

Benestar,  per un import de 15.152,52€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Truisme i Esports, per un 
import de 2.000€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Truisme i Esports, per un 
import de 4.004€. 
 

• A proposta de la junta es dona conformitat al suplement de crèdit per un 
import de 300,96€ a la Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i 
Dinamització. 

 

− Central de compres 
 

Es proposa rescindir el contracte 116/2013, i notificar la decisió de no renovar 
dins del termini de preavís. 

 
− Liquidació comptes concessió Refugi de Sorteny    

 
Es presenten els comptes. 
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- Modificació de l’ordinació de preus públics 2016 
 
A proposta de la junta s'aprova la modificació de l’Ordinació de preus públics per 
a l’exercici 2016 següent: 
 

- Anul·lació de deutes 
 
Es proposa l’anul·lació definitiva del registre de deutes, per prescripció. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 18 d'agost del 2016, per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
La  secretària  general                                          El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 


