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CONSELL DE COMÚ 
29 D’AGOST DE 2022 

Lloc: Sala de Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino. 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.49 h 

Assistents: 

Els Honorables Senyors i Senyores: 

J. Àngel Mortés Pons
Samuel Duró Backes
Eduard Betriu Lizarte
Xavier Herver Merino
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. 

Excusa la seva absència l'Honorable cònsol menor Eva Choy Guiu. 

Ordre del dia previst: 

1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú del 22 i del 28 de juliol de
2022.

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 25 de juliol i de l’1 i
22 d’agost de 2022.

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de despesa pluriennal pel subministrament
de vehicles, en modalitat d’arrendament operatiu, pel Departament de
Manteniment i Serveis Públics del Comú.

4. Proposta d’adjudicació del concurs públic nacional pel subministrament de
vehicles, en la modalitat d’arrendament operatiu sense opció de compra, pel
Departament de Manteniment i Serveis Públics del Comú.
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5. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit de 50.000 € a la Comissió
d’Obres i Urbanisme.

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus
públics per a l’exercici 2022.

7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària per
a l’exercici 2022.

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 

El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algun conseller desitja 
incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 
22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del 
Comú d'Ordino. 

El Sr. Dolsa sol·licita incloure un punt no previst a l’ordre del dia en relació a 
l’envasament d’aire d’Ordino. 

La Sra. Tudó vol que se li aclareixi la informació que ha aparegut a la premsa en els 
darrers dies, concretament, en relació a la construcció d’un geriàtric i a l’abocament 
de terres. 

No havent-hi cap altra intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre 
del dia. 

1. Aprovació de les actes de Consell de Comú del 22 i del 28 de
juliol de 2022.

El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de les actes que es posen en consideració. 

No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, les actes corresponents a les sessions celebrades el 22 i el 
28 de juliol de 2022. 
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2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 
25 de juliol i de l’1 i 22 d’agost de 2022. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 25 DE JULIOL DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3058531, de data 7 de juliol de 2022. 
- Número 3058767, de data 21 de juliol de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3058676, de data 15 de juliol de 2022. 
- Número 3058683, de data 18 de juliol de 2022. 
- Número 3058695, de data 18 de juliol de 2022. 
- Número 3058738, de data 20 de juliol de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3058194, de data 22 de juny del 2022. 

En conseqüència, donar de baixa al registre del cadastre la unitat cadastral amb 
referència cadastral 3U01733 (codi parcel·la 3P00437). 

 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Cens de població 
 
Número 3058419, de data 5 de juliol de 2022. 
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Cens electoral 
 
- Número 3058632, de data 13 de juliol de 2022. 
- Número 3058664, de data 15 de juliol de 2022. 
- Número 3058737, de data 20 de juliol de 2022. 

 
Comerç 
 
- Número 3058184, de data 22 de juny de 2022. 
- Número 3058379, de data 1 de juliol de 2022. 
- Número 3058411, de data 1 de juliol de 2022. 
- Número 3058452, de data 5 de juliol de 2022. 
- Número 3058479, de data 6 de juliol de 2022. 
- Número 3058530, de data 7 de juliol de 2022. 
- Número 3058642, de data 14 de juliol de 2022. 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3058612, de data 12 de juliol de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 5 de juliol de 2022 de 

nomenament del treballador públic indefinit H.A.L. atès que ha renunciat a 
aquest lloc de treball.  
 

- S’acorda nomenar B.O.A. com a auxiliar de circulació, en qualitat de treballador 
públic indefinit (IND122) a partir de l’1 de setembre de 2022, en període de prova 
durant 12 mesos, i amb un salari de 1.395,61 euros bruts mensuals. 

 
- S’acorda nomenar el treballador públic indefinit 1175 com a tècnic de 

manteniment d’edificis, des de l’1 d’agost de 2022, amb un període de prova 
de sis mesos, i  amb un salari de 2.148 euros bruts mensuals. 
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
1269 com a monitora de casal d’estiu, de l’1 d’agost al 2 de setembre de 2022, 
amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 
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- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí INT029 
com a monitor de casal d’estiu, de l’1 d’agost al 2 de setembre de 2022, amb 
un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 

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

INT030 com a monitora de casal d’estiu, del 8 d’agost al 2 de setembre de 
2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals (o la part proporcional). 

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic INT022 com 

a monitor referent de casal d’estiu, de l’1 d’agost al 2 de setembre de 2022, 
amb un salari de 1.310,21 euros bruts mensuals.  
 

- Atès l’edicte del 27-6-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
a la cobertura d’una plaça del lloc de treball d’operari d’aparcament, en qualitat 
de treballador públic interí, i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda 
declarar desert aquest edicte.  

 
- S’acorda continuar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 

d’operari d’aparcament, en qualitat de treballador públic interí, durant un 
període de dotze mesos des de la data d’inici, amb un salari de 1.346,48 euros 
bruts mensuals.   
 

- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 
d’operari de Manteniment i Serveis, especialista en xarxa d’aigües, en qualitat 
de treballador públic interí, per un període de 9 mesos des de la data d’inici, 
amb un salari de 1.702,12 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1283 
com a operari de Manteniment i Serveis especialista en xarxa d’aigües, mentre 
té lloc el procés de selecció d’aquest lloc de treball, amb un salari de 1.702,12 
euros bruts.   

 
- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball 

d’auxiliar administratiu del servei de circulació, (grup C, nivell III), en qualitat de 
treballador públic indefinit, amb un salari de 1.436,88 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda nomenar el treballador públic interí 993 com a professor de fotografia 

(INT031) durant el curs escolar 2022 - 2023, amb un salari de 32,33 euros bruts 
l’hora treballada.  
 

- S’acorda nomenar el treballador públic interí 884 com a professor d’il·lustració 
(INT032) durant el curs escolar 2022 - 2023, amb un salari de 32,33 euros bruts 
l’hora treballada.  
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- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1132 com a professora de 
plàstica durant el curs escolar 2022 - 2023, amb un salari de 32,33 euros bruts 
l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1053 com a professora 

d’interpretació durant el curs escolar 2022 - 2023, amb un salari de 32,33 euros 
bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1053 com a professora de 

draw&english durant el curs escolar 2022 - 2023, amb un salari de 32,33 euros 
bruts l’hora treballada.  

 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la proposta d’adjudicació ACEXP/00026261, 
6003/41400001/227201 per un import de 8.999,92 €. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament 

O 2022/246 per un import total de 5.629,35 €. 
 
• ACLO 2022/25871 per un import total de 178,34 € en concepte de subvenció 

destinada al finançament dels obsequis als participants de la prova Ettu troppy. 
 

• ACLO 2022/26150 per un import total de 5.216 € en concepte de subvenció 
destinada al finançament de l’organització de la festa major de Sornàs. 

 
Central de contractació 
 
• Atès que per edicte del 2 de maig del 2022 es va convocar el concurs públic 

internacional per a l’organització d’un saló gastronòmic a la parròquia d’Ordino, 
s’acorda adjudicar a l’empresa Story telling comunicació l’organització d’un saló 
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gastronòmic a la parròquia d’Ordino, per un import de 9.980 € (impostos 
inclosos). 

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/24793, per un import de 19.289,67 

€, s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per a la realització dels treballs de 
canalització de les aigües de la Font d’Encodina a la parròquia d’Ordino. 
 

• S’acorda aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a 
la convocatòria del concurs públic internacional pel subministrament de 
combustible (estelles) pel Centre Esportiu d’Ordino. 

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/26088, per un import de 90.000 €, 

s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic internacional per a la contractació d’una 
plataforma integral d’administració electrònica pels comuns d’Ordino, Andorra 
la Vella i Sant Julià de Lòria. 

 
Ordres de transferència per baixa cens Ordino 
 
S’acorda retornar els imports en concepte del prorrateig mensual en el meritament 
de la baixa en el cens d’Ordino, d’acord amb Llei 36/2021, del 16 de desembre del 
2021 de les Finances Comunals. 
 
Anul·lació rebuts 
 
S’acorda anul·lar els rebuts corresponents a sancions de circulació cobrades 
automàticament des dels diferents parquímetres de la parròquia i traspassats 
erròniament. 
 
Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA, la relació 65, de la notificació col·lectiva de resolució 
d’aprovació de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el  
 
En relació a aquesta acta de Junta de Govern, la Sra. Tudó demana si l’empresa 
adjudicatària és l’única que es va presentar al concurs públic internacional per a 
l’organització d’un saló gastronòmic a la parròquia d’Ordino. 
 
Sr. Serracanta confirma que és així, que només es va presentar una empresa.  
 
 
 



                     
                                             

CC/2022-08-29                                                                                                                                    8/23 

JUNTA DE GOVERN 
DE L’1 D’AGOST DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Vist l’informe de la cap del Departament d’Urbanisme, on es constata una 
construcció sense llicència preceptiva entre la parcel·la amb ref. cadastral 3U00242 
i la parcel·la amb ref. cadastral 3U00243, que afecta, suposadament, la Canal de 
la Trava, també conegut com torrent de Mascaró (ref. cadastral 3U70065) i la 
parcel·la de terreny amb ref. cadastral 3U95032, s’acorda incoar un expedient 
sancionador. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor: 
 
- Número 3058819, de data 26 de juliol de 2022. 
- Número 3058576, de data 11 de juliol de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
  
Donar conformitat a la sol·licitud número 3058550, de data 8 de juliol del 2022, per 
inscriure al registre del cadastre les parcel·les amb referència cadastral 3U02837 
(codi parcel·la 3P00663) i 3U02838 (codi parcel·la 3P00664). 
 
D’altra part, modificar al registre del cadastre el límit i la superfície de la unitat 
cadastral 3U00078 (codi parcel·la 3P00078).  
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3058798, de data 22 de juliol de 2022,  
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d’autorització de la marxa cicloturista La Purito Andorra, prevista pel 7 d’agost de 
2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 
 
- Número 3058656, de data 14 de juliol de 2022. 
- Número 3058829, de data 27 de juliol de 2022. 
- Número 3058847, de data 28 de juliol de 2022.  
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda compensar les dietes per àpats realitzats a l’interior amb motiu de la 

permanència ininterrompuda al lloc de treball, el 20 de juliol de 2022 amb motiu 
de la reparació d’una incidència a la xarxa d’aigües, als treballadors públics 5 i 
1215. 

 
- S’acorda nomenar el treballador públic indefinit 622 com a tècnic administratiu 

adscrit al Departament d’Intervenció i Finances, des de l’1 d’octubre de 2022,  
amb un període de 6 mesos de prova, i amb un salari de 1.705,56 euros bruts 
mensuals. 
 

- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball 
d’operari de Manteniment i Serveis Públics (grup C, nivell 2), especialista en 
serralleria, en qualitat de treballador públic indefinit, amb un salari de 1.746,98 
euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball 
d’operari de Manteniment i Serveis Públics i conserge de l’ACCO (grup C, nivell 
3) en qualitat de treballador públic indefinit, amb un salari de 1.636,26 euros 
bruts mensuals.  
 

- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball 
d’operari de Manteniment i Serveis Públics i xofer (grup C, nivell 3), en qualitat 
de treballador públic indefinit, amb un salari de 1.636,26 euros bruts mensuals.  
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- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball 
d’administratiu del Departament d’Administració general (IND010), grup C, nivell 
2, en qualitat de treballador públic indefinit, amb un salari de 1.593,84 euros 
bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina  
1284 com a auxiliar de cuina de l’escola bressol, del 3 al 19 d’agost de 2022 
amb, un salari de 1.329,35 euros bruts mensuals (o la part corresponent al 
període de treball realitzat).   
 

- S’acorda iniciar el procés de cobertura pel lloc de treball d’operari 
d’aparcament, zones estacionament limitat, en qualitat de treballador públic 
interí, per un període de dos mesos, amb un salari de 1.346,48 euros bruts 
mensuals.    

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

1288 pel lloc de treball d’informadora turístic a la zona de Riberamunt, del 15 al 
31 d’agost de 2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals (o la part 
proporcional).  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’Ordinació de despesa pluriennal, 

per a l’adjudicació de l’expedient de contractació 2022/50, pel subministrament 
de vehicles en modalitat d’arrendament operatiu pel Departament de 
Manteniment i Serveis del Comú. 

 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’adjudicació del concurs públic 

nacional pel subministrament de vehicles, en la modalitat d’arrendament 
operatiu sense opció de compra, pel Departament de Manteniment i Serveis del 
Comú, expedient 2022/50.  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/255 per un import total de 142.627,22 €. 
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• OPNP I O 2022/27009 I 27010 per un import total de 190,50 € en concepte 
de comissió per la venda d’entrades de l’espectacle “Silence, on tourne”. 

 
- Central de contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/24678 per un import de 8.621,25 €,  
s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la segona 
convocatòria del concurs públic nacional per a la contractació de la inspecció 
periòdica i d’actuacions de manteniment dels jocs i parcs infantils de la parròquia 
d’Ordino.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 22 D’AGOST DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
ARXIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2022/1033. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3057341, de data 5 de maig de 2022, per a l’assenyalament del límit 

del riu Valira del Nord i la canal del Forn en el plànol topogràfic aportat pel 
sol·licitant. 

 
- Número 3058903, de data 1 d’agost de 2022, per canviar el grafisme del rètol 

i el vinil del caixer automàtic situat al local comercial 2, Casa Jep de Tor. 
 
Obra menor: 

 
- Número 3058878, de data 29 de juliol de 2022. 
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- Número 3058952, de data 4 d’agost de 2022. 
- Número 3058954, de data 4 d’agost de 2022. 
- Número 3058959, de data 4 d’agost de 2022. 
- Número 3059108, de data 19 d’agost de 2022. 
 
Obra major: 
 
- Número 3058360, de data 30 de juny de 2022. 
  
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per l’Aliança Andorrano-Francesa, 

per disposar a títol gratuït del camp de petanca del jardí de la Casa Pairal, per 
organitzar un campionat de petanca el 24 de setembre de 2022. S’acorda 
també la cessió de dues carpes, una taula i una quinzena de cadires plegables. 
 

- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per l’Associació de la cultura popular 
d’Ordino, per disposar a títol gratuït del xalet de les Salines per fer una 
botifarrada el 18 de setembre de 2022. 

 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Cens de població 

 
Número 3059106, de data 18 d’agost de 2022. 
 
Comerç 
 
- Número 3056449, de data 22 de març de 2022.  
- Número 3057429, de data 12 de maig de 2022. 
- Número 3058303, de data 28 de juny de 2022. 
- Número 3058678, de data 15 de juliol de 2022. 
- Número 3058711, de data 18 de juliol de 2022. 
- Número 3058774, de data 22 de juliol de 2022 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda retribuir 486,02 euros bruts a la treballadora pública 431, 

corresponents a les hores extraordinàries realitzades per a la preparació dels 
àpats dels usuaris del servei de Ludoescola durant les vacances escolars del 
mes de juliol. 
 

- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat per a la cobertura del lloc de treball de 
monitor de Ludoescola (grup C, nivell 3), en qualitat de treballador públic 
indefinit, amb un salari de 1.509,36 euros bruts mensuals.  

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

d’auxiliar de la Casa Pairal, en qualitat de treballadora pública interina durant el 
període d’atur de treball de la treballadora 557, amb un salari de 1.227 euros 
bruts mensuals.     

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic 1230 com a 

operari forestal, en qualitat de treballador públic interí de l’1 al 30 de setembre 
de 2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública 1237 com a operària de neteja del 
Centre Esportiu, de l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023, amb un 
salari de 1.227 euros bruts mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 5-07-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu 
d’ingrés per a la cobertura d’una plaça pel lloc de treball d’auxiliar del Servei de 
Circulació, en qualitat de treballador públic indefinit i vist l’informe del comitè 
tècnic de selecció; s’acorda declarar desert aquest edicte. 
 

- Atès que ha quedat desert l’edicte del 5-07-2022 pel qual es convocava un 
procediment selectiu d’ingrés per a la cobertura d’una plaça pel lloc de treball 
d’auxiliar del Servei de Circulació, en qualitat de treballador públic indefinit, 
s’acorda continuar el procediment selectiu. 
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de 
cuiner de l’escola bressol, en qualitat de treballador públic interí, durant un 
període de 12 mesos des de la data d’inici i amb un salari de 1.576,17 euros 
bruts mensuals.  
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- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública  1284 com 
a cuinera de l’escola bressol, mentre té lloc el procés de per a la cobertura 
d’aquest lloc de treball, amb un salari de 1.576,17 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1014 com a operari d’aparcament, 
del 23 d’agost de 2022 al 22 d’agost de 2023, amb un salari de 1.346,48 euros 
bruts mensuals.  
 

- Vist l’edicte del 18-7-2022 per a la cobertura de tres places pel lloc de treball 
de monitor de Ludoescola, adscrites al Departament d’Educació, Cultura, 
Joventut i Benestar Social, en qualitat de treballador públic interí, i segons 
l’informe del comitè tècnic de selecció; s’acorda declarar desert aquest edicte. 
 

- S’acorda continuar el procés de selecció de tres places pel lloc de treball de 
monitor de Ludoescola, adscrites al Departament d’Educació, Cultura, Joventut 
i Benestar Social, en qualitat de treballador públic interí, pel curs escolar 2022 -
2023, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- Vist l’edicte de l’1-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat interna 
per cobrir una plaça pel lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics 
i conserge de l’ACCO, en qualitat de treballador públic indefinit, i segons 
l’informe del comitè tècnic de selecció; s’acorda declarar desert aquest 
concurs. 

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

interna per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis 
Públics i conserge de l’ACCO s’ha declarat desert, s’acorda continuar el procés 
de provisió del lloc de treball a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera 
convocatòria.  
 

- Vist l’edicte de l’1-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat interna 
per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis 
Públics, especialista en serralleria, en qualitat de treballador públic indefinit i 
segons l’informe del comitè tècnic de selecció; s’acorda declarar desert aquest 
concurs. 
 

- Vist que l’edicte de l’1-8-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 
interna per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis 
Públics, especialista en serralleria, en qualitat de treballador públic indefinit, s’ha 
declarat desert; s’acorda continuar el procés de provisió del lloc de treball a 
través d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria.  
 

- Vist l’edicte del 25-07-2022 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari de 
Manteniment i Serveis, especialista en xarxa d’aigües, adscrit al Departament 
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de Manteniment i Serveis, en qualitat de treballador públic interí, i segons 
l’informe del comitè tècnic de selecció; s’acorda declarar desert aquest edicte. 
 

- S’acorda continuar el procés de cobertura del lloc de treball d’operari de 
Manteniment i Serveis, especialista en xarxa d’aigües, en qualitat de treballador 
públic interí per un període de 9 mesos des de la data d’inici i amb salari de 
1.702,12 euros bruts mensuals.  

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

conserge del Pavelló de Germans de Riba, per una jornada parcial de 35 hores 
setmanals i un salari de 1.073,63 euros bruts mensuals.    
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, P.P.B. com a conserge del pavelló  
Germans de Riba, en qualitat de treballador públic interí des del 31 d’agost de 
2022  mentre té lloc el procés de selecció per a la cobertura de la plaça vacant. 
La jornada de treball serà de 35 hores setmanals i el salari de 1.073,63 euros 
bruts mensuals.  
 

- S’acorda acceptar la sol·licitud formulada per la treballadora pública 35 per 
prolongar la seva relació de treball. 
 
A partir del 3 de gener de 2023 realitzarà una jornada setmanal de 20 hores, 
amb un salari 1.140,32 euros bruts mensuals. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Establir el 30 de setembre de 2022 com a termini d’admissió de les sol·licituds 

de subvencions esportives per a l’any 2023, tal com preveu el reglament de 
subvencions esportives del Comú d’Ordino que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 

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

formulada per Líquid dansa. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

formulada per la Federació andorrana de wushu i Kungfu. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

formulada pel Club Karate Xavier Herver Ordino.  
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- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 
formulada per l’associació Estrella del centre.  

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

formulada pel Taekwondo club Ordino.  
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

formulada pel Club de judo Ordino.  
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

formulada per la Federació andorrana d’handbol. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

formulada per la Federació andorrana de futbol. 
 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló esportiu de les 
escoles de segona ensenyança formulada pel Club tennis taula Valls del nord. 

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

formulada pel FC. Madriu. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del patí exterior de l’escola 

Germans de Riba, el pavelló esportiu de les escoles de segona ensenyança i 
una sala d’activitats del CEO formulada per l’ECOA. 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló i patí exterior de 
l’escola Germans de Riba i el pavelló de segona ensenyança formulada pel FC 
Ordino. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES. 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un suplement de crèdit per un 

import de 50.000 € a la Comissió d’Obres i Urbanisme. 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’Ordinació de modificació de 

l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2022.  
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’Ordinació de modificació de 

l’Ordinació tributària per a l’exercici 2022.   
 
Acords: 
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Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/269 per un import total de 240.956,19 €. 

 
• LO 2022/29828 per un import total de 1.500 €, en concepte de bestreta del 

conveni de col·laboració de la deixalleria conjunta amb el Comú de la 
Massana. 

 
• LO 2022/29839 per un import total de 271,80 € en concepte de 

reemborsament del cost d’una formació. 
 

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

import de 3.149 €, destinats a les intervencions de reparació i manteniment de 
les instal·lacions tècniques del CEO. 

 
- Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura i Benestar, per un 

import de 1.000 €, pel finançament de les diferents activitats durant l’estiu i les 
vacances escolars. 

- Transferència de crèdit a la Comissió de Turismes, Esports i Dinamització, per 
un import de 1.100 €, pel finançament de les comissions per operacions 
bancàries  

 
La Sra. Tudó demana informació sobre els pagaments que s’han fet de vals de 
descompte de la màquina de reciclatge invers, vol saber quina quantitat de diners 
s’ha pagat fins a la data, i quan es deixaran de reemborsar.  
 
La Sra. Coma respon que s’ha fet un control dels tiquets que la màquina ha expedit, 
i com s’ha exhaurit l’import reservat per a aquest projecte s’ha retirat la màquina, 
de totes maneres, li farà arribar una relació del que s’ha pagat.  
 
 
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de despesa pluriennal 

pel subministrament de vehicles, en modalitat d’arrendament 
operatiu, pel Departament de Manteniment i Serveis Públics 
del Comú. 

 
El Ple aprova, per unanimitat, l’Ordinació de despesa pluriennal per un import total 
de 97.191,36 € anuals (per 4 anys), per a l’adjudicació de l’expedient de 
contractació 2022/50, pel subministrament en la modalitat d’arrendament operatiu 
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de vehicles pel Departament de Manteniment i Serveis Públics del Comú d’Ordino, 
segons el següent: 
 
Vists la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 
2, article 5.1, l’article 85 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, “extensió 
temporal dels crèdits: despeses pluriennals” i l’article 9 de l’Ordinació 
pressupostària del Comú d’Ordino. 
 
Segons l’expedient de contractació 2020/50 per atorgar mitjançant concurs el 
contracte pel subministrament en la modalitat d’arrendament operatiu de vehicles 
pel Departament de Manteniment i Serveis del Comú d’Ordino i donat que aquesta 
licitació implica la prestació de l’arrendament per un període inicial de 4 anys. 
 
Atès el crèdit extraordinari acordat pel Consell de Comú en data 28 d’abril del 2022 
per a aquesta contractació, en sessió de Consell de Comú de data 29 d’agost de 
2022 s’acorda l’aprovació de la següent Ordinació: 
 
Article 1 
 
S’aprova una despesa pluriennal per un total de 388.765,44 €  (impostos inclosos), 
amb afectació als següents exercicis: 
 

2022 8000 92010001 204000 32.397,12 
2023 8000 92010001 204000 97.191,36 
2024 8000 92010001 204000 97.191,36 
2025 8000 92010001 204000 97.191,36 
2026 8000 92010001 204000 64.794,24 

 
Article 2 
 
Aquesta despesa pluriennal es finançarà, tal com preveu l’article 85 de la Llei 
36/2021 de les finances comunals, amb afectació a les dotacions que 
obligatòriament caldrà preveure en el pressupost per a l’exercici 2023 i següents 
fins l’exercici 2026. 
 
 
4. Proposa d’adjudicació del concurs públic nacional pel 

subministrament de vehicles, en la modalitat d’arrendament 
operatiu sense opció de compra, pel Departament de 
Manteniment i Serveis Públics del Comú. 

 
El Ple aprova, per unanimitat, l’adjudicació del concurs públic nacional pel 
subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament operatiu, sense opció 
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de compra, pel Departament de Manteniment i Serveis Públics, segons l’informe 
de la mesa de contractació que s’adjunta com a document CC/document número 
1. 
 
 
5. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit de 50.000 € a 

la Comissió d’Obres i Urbanisme. 
 

El Ple aprova, per unanimitat, un suplement de crèdit de 50.000 € a la Comissió 
d’Obres i Urbanisme. 

 
En data 27 de juny del 2022 la Junta de Govern va convocar un concurs públic per 
a l’adjudicació dels treballs de reparació de les voravies d’Ordino, segons expedient 
2022/65, amb un import d’estimació base de 54.797,44 €.  
Un cop obertes les ofertes s’aprecia un increment important del cost amb una 
necessitat de despesa, incloses despeses de projecte i direcció facultativa, de 
94.475 €.   
 
Tanmateix, cal assumir els costos de projecte de la segona fase que sortirà a 
licitació en el següent exercici amb un cost de 14.192 €. 
 
Al pressupost 2022 es va dotar la partida 1200/45900001/617007 per a aquest 
concepte amb 60.000 € que resulten insuficients, i atesa la possibilitat de transferir 
fons d’altres partides d’inversió, que es descarta realitzar, donada la voluntat 
d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent, en mèrits a l’establert a l’article 80 de la Llei 36/2021 de les finances 
comunals, el Consell de Comú, en la reunió del 29 d’agost del 2022, aprova el 
suplement de crèdit següent: 
 

1200 45900001 617007 Elements de serveis urbà 50.000 
  
Aquest suplement de crèdit es finança amb transferència de dotació de les 
següents partides: 
 

1200 16500000 607000 Enllumenat públic 17.500 
1200 45900001 617023 Obres Quarts 22.500 
1200 45900000 617001 Pont d’Arans 10.000 
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6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de 
l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2022.  

 
El Ple aprova, per unanimitat, l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 
públics per a l’exercici 2022 que s’adjunta com a document CC/document número 
2. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de 

l’Ordinació tributària per a l’exercici 2022.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, l’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària per 
a l’exercici 2022 que s’adjunta com a document CC/document número 3. 
 

 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
8. Consulta del Sr. Dolsa en relació a l’envasament d’aire 

d’Ordino. 
 
El Sr. Dolsa manifesta que li ha sobtat la noticia que ha sortit a la premsa i pregunta 
si el Comú s’ha posat en contacte, de manera oficial,  amb l’empresa que s’anuncia 
com a envasadora d’aire per exigir-li que tregui el logotip de la Reserva de la Biofera 
d’Ordino, i, d’altra banda, si s’ha fet alguna proposta de sanció per haver-lo utilitzat.  
Per acabar, el Sr. Dolsa sol·licita que el Comú demani a Govern si entre els objectes 
socials autoritzats a aquesta empresa es troba envasar aire d’Ordino. 
 
El cònsol major respon, pel que fa a la utilització del logotip de la Reserva de la 
Biosfera, que es van posar en contacte amb l’empresa i ràpidament van retirar els 
símbols de la seva web. També se’ls va informar que per poder utilitzar el logotip 
han de sol·licitar-ho al Comú.  
Un cop hagin formalitat la demanda, el Comú haurà de sol·licitar la utilització del 
signe de la Reserva de la Biosfera i analitzar si es pot autoritzar el seu ús. 
 
D’altra banda, el cònsol explica que no s’ha aplicat cap sanció perquè no està 
tipificat, ara s’haurà de regular aquesta casuística perquè no torni a passar.  
 
El cònsol major afegeix que, pel que fa a l’activitat comercial, quan l’empresa 
sol·liciti l’obertura de comerç sabrem si Govern els autoritza alguna activitat que 
s’encabeixi en el supòsit d’embassament d’aire, però cal, primer de tot, l’informe 
tècnic de Govern. 
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El Sr. Dolsa afirma que no li sembla seriós, i diu que ell ha buscat al Decret de 
classificació d’activitats econòmiques d’Andorra i no ha trobat cap activitat que 
s’assembli a l’envasament d’aire, tot i així, la publicitat d’aquesta empresa continua 
apareixent i Govern no fa res. 
   
El cònsol cita que sap que en altres països es fa, desconeix si funciona bé però es 
fa. 
 
9. Noticies en relació a la construcció d’un geriàtric, i d’un 

abocament de terres. 
 
La Sra. Tudó explica que durant el més d’agost va tenir informació del projecte de 
construcció del geriàtric i, en representació de Movem Ordino, demana si és 
possible tenir una projecció, en imatges, per veure com quedaria la unitat 
d’actuació UA-21 amb la construcció del geriàtric, perquè tenen la sensació que 
quedarà molt atapeït. 
A més, recorda que aquesta part, on ara se suposa que aniria la construcció de la 
residència, era la zona reservada com a espai verd, i demana si la construcció 
compliria amb la normativa urbanística que es va aprovar fa poc. 
 
Afegeix que la idea de construir un geriàtric a Ordino no li molesta, però potser 
aquesta no és la ubicació idònia.  
 
La Sra. Tudó sap, per la seva feina, que en aquella zona està projectada una 
construcció que també inclou pàrquing, i es qüestiona si no es podria aprofitar 
aquest aparcament. 
 
Per últim, cita que es va sorprendre molt al veure a la premsa que hi havia un 
abocament de terres en la mateixa parcel·la, i sol·licita que li expliquin que és 
exactament.  
 
El cònsol major explica que estan treballant el plec de bases del projecte del centre 
sociosanitari i quan estigui més avançat el presentaran als consellers de l’oposició 
perquè puguin tractar-lo conjuntament.  
Afegeix que el projecte haurà de complir amb la normativa de construcció i, a més, 
haurà d’aportar un valor afegit a la parròquia. A nivell de parròquia, i de país, hi ha 
una mancança de centres sociosanitaris, i així ho han manifestat des del Ministeri 
d’Afers Socials. 
 
La Sra. Tudó demana si quan el cònsol diu que és un projecte amb valor afegit per 
a la parròquia es refereix a les places concertades?, perquè al tractar-se d’una 
empresa privada sabem que els preus són molt elevats.  
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La Sra. Tudó pregunta si ja saben quantes places concertades tindran, i si el 
Departament d’Afers Socials ha intervingut. En quant a l’indret on s’ubicaria està 
decidit? Està determinat que serà a la UA-21, o es podria debatre canviar la 
ubicació?. Desitja que els membres de l’oposició puguin treballar en el plec de 
bases per aclarir aquests aspectes. 
 
El cònsol major puntualitza que alguns criteris no depenen del Comú perquè són 
competència de Govern, es treballarà amb Afers Socials per concretar el nombre 
de places concertades. 
Ara per ara, estan revisant els aspectes del plec de bases que són competència 
del Comú i, a mesura que vagin avançant, informaran a la minoria perquè també 
puguin intervenir.  
 
Pel que fa a la ubicació, el cònsol major apunta que el Comú disposa d’aquell 
terreny, i no un altre. Remarca que amb aquesta construcció el Comú disposaria 
de dues plantes d’aparcament, que seran molt necessàries quan la zona es 
desenvolupi, per això és important aprofitar l’espai per construir el pàrquing, que 
representaran unes 180 places, amb el centre sociosanitari en la primera planta.  
 
La Sra. Tudó manifesta que si Govern construeix un edifici al costat també es 
podrien aprofitar les places d’aparcament soterrànies, s’hauria de valorar que és el 
millor per a la parròquia. I, atès que el terreny és propietat del Comú tindran 
quelcom a dir pel que fa els interessos dels seus ciutadans.  
 
El cònsol major aferma que no és només un tema de parròquia, és d’interès pel 
país. Pel que fa a les places concertades, s’ha de veure amb Afers Socials. 
Afegeix que el més important, i beneficiós pels ciutadans d’Ordino, és disposar d’un 
centre de dia on els usuaris serien majoritàriament de la parròquia.  
 
Pel que fa a la noticia que va sortir en un mitjà de comunicació sobre l’abocador de 
terres, el cònsol major expressa que li sobta molt aquesta informació i com es va 
tractar, hi ha mitjans de comunicació que tracten la informació com volen.  
 
Aclareix que no és cert que el terreny on s’havia de construir el centre sociosanitari 
s’estigui utilitzant com abocador de terres. Són terres de la pròpia parcel·la i, a més, 
aquest terreny està en una unitat d’actuació que encara no ha estat recepcionada 
pel Comú; quan es faci la recepció les terres s’hauran de treure, i per poder-hi fer 
quelcom haurien de tenir un permís de modificació del terreny aprovat per Govern 
i pel Comú.  
 
Però en aquest moment no hi ha res d’això perquè encara no han entregat la unitat 
d’actuació. 
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El Sr. Dolsa apunta que no s’ha manifestat en relació al projecte de construcció del 
centre sociosanitari perquè està esperant veure el plec de bases. 
 
El cònsol major aferma quan el plec de bases estigui més avançat el podran treballar 
conjuntament.  
 
 
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   
 
 


