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CONSELL DE COMÚ 
25 DE JUNY DE 2020 

 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.55 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
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 Senyor Samuel Duró Backes  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 28 de maig de 2020. 

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

8 i 15 de juny de 2020. 
 

3. Proposta d’aprovació d’una addenda al conveni de cessió de terrenys afectats 
per l’eixample de la carretera general 3 entre la Cortinada i el Serrat.  

 
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària 

per a l’exercici 2020.  
 

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació pressupostària general 
pels ajustaments excepcionals necessaris amb motiu de la emergència 
sanitària derivada de la Covid-19.  
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6. Proposta d’aprovació de la memòria de comptes anuals del Comú d’Ordino 
de l’exercici 2019.  

 
7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 

públics pel 2020.  
 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
El cònsol major afegirà alguns aclariments en relació a la consulta feta pel Sr. 
Dolsa en l’anterior sessió de Consell de Comú pel que fa els preus per a la cessió 
de sales de l’ACCO. 
  
No havent-hi cap més 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 28 

de maig de 2020 
 
El Sr. consol 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 28 de maig de 
2020. 
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2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 
25 de maig i del 2, 8 i 15 de juny de 2020. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 25 DE MAIG 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 
 
Obra Menor:  
 
Número 3047638, de data 20 de maig de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud d’informació de dades cadastrals formulada pel 
Departament d’Estadística del Govern d’Andorra per obtenir la cartografia 
cadastral dels edificis de la parròquia, en suport digital en format DWG o DGN, en 
el marc del treball que estan duent a terme per crear el Registre Estadístic de 
Territori. 
  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de descàrrec següent: 
 
Denúncia número 26961. 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3047657. 
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 

 
Autoritzar l’hotel Santa Bàrbara de la Vall d’Ordino la utilització del mobiliari de 
terrassa tal com han sol·licitat per carta amb data 21 de maig de 2020. 

 
Es resol desfavorablement la sol·licitud següent:  

 
Utilització de nom 
 
Número 3047560, de data 4 de maig de 2020. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Comerç 
 
Número 3047565, de data 5 de maig de 2020. 

 
Terrassa de bar 
 
- Número 3047718, de 21 de maig de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
A partir del 2 de juny augmentar la freqüència del servei de bus parroquial a un 
viatge cada 30 minuts. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Atès l’edicte del 2 de desembre de 2019 per a la convocatòria de provisió 

externa d’un lloc de treball d’auxiliar d’agent del Servei de Circulació, en 
qualitat de treballador públic indefinit:  
 
• Declarar desert aquest edicte. 
• Convocar un nou procés de selecció per cobrir el lloc de treball.  
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1188 com a 
operari de Manteniment i Serveis, del 26 de maig al 31 d’octubre de 2020  
amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 220 com a 
operaria de Manteniment i Serveis, del 26 de maig al 31 d’octubre de 2020  
amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1189 com a 

operari de Manteniment i Serveis, del 26 de maig al 31 d’octubre de 2020 amb 
un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Obrir el centre de natura de la Cortinada, a partir del 2 de juny de 2020, amb 
l’horari provisional pel mes de juny, de dimarts a dissabte de 9 a 16h.  
S’aplicaran les mesures excepcionals i les recomanacions organitzatives per als 
museus, les sales d’exposicions i les galeries d’art per fer front a la infecció pel 
nou coronavirus sars-cov-2 promogudes pel Ministeri de Salut.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords:  
 
- Obrir el Centre Esportiu d’Ordino, a partir del 2 de juny de 2020, seguint el pla 

de reobertures de les instal·lacions esportives elaborat per la mesa sectorial de 
l’esport i segons el protocol de seguretat i higiene validat pel Ministeri de Salut.  

 
- Oferir 4 invitacions d’un dia al CEO a cada un dels voluntaris i dels 

col·laboradors que han participat als Stoplabs de la parròquia d’Ordino.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/221 per un import total de 73.726,89 €. 
• ACLO 2020/14001 per un import de 237,90 €.  
• O 2020/14004 per un import de 10.370,60 €.  

 
- Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió de Comunicació, Sistemes d’Informació i 
GDH per un import de 1.500 €.  

 
- Central de Contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2020/14087 d’un import de 200.000 €, 
s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria d’un concurs públic nacional per al subministrament de dos vehicles 
tipus escombradora per al Departament de Serveis Públics. 
 
- Devolució ingressos   
 
Retornar la part proporcional corresponent a la segona quinzena del mes de març 
de 2020 del rebut abonat pel servei de piscina, atès que no s’ha prestat el servei 
amb motiu de l’emergència sanitària de la Covid-19 i vist que no es podrà 
compensar aquest servei un cop s’obri el Centre Esportiu d’Ordino.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.               
  
---------------------------------------- 
El Sr. Dolsa demana que se li aclareixi l’acord pres per la Junta de Govern en 
relació a l’obertura del Centre de Natura de la Cortinada, donat que en la darrera 
comissió s’havia parlat del seu tancament.  
 
El Sr. Betriu aclareix que serà a l’octubre d’aquest any quan es tancarà el centre 
però durant l’estiu estarà obert. 
 
El Sr. Dolsa formula una pregunta pel que fa a l’import d’un ordre de pagament. 
Vol saber si s’ha deduït una quantitat a demanda d’un saig. 
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El cònsol major respon que ha estat així, s’ha descomptat de l’import que s’havia 
de pagar la quantitat que el saig havia demanat. 
 
El Sr. Dolsa pregunta si l’import que figura en l’acord de central de contractació 
per a l’adquisició d’unes màquines escombradores és el que s’ha pagat o és el 
que es pagarà.   
 
El cònsol major explica que és l’import màxim que s’ha fixat al plec de bases que 
s’ha tret per comprar les màquines escombradores.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 2 DE JUNY DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 

OBRES PÚBLIQUES  

 
OBRES I URBANISME:  
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú la signatura d’una addenda 
al conveni de cessió dels terrenys afectats per l’eixampla de la CG3 entre la 
Cortinada i el Serrat. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3047470, de data 11 de març del 2020. 
- Número 3047682, de data 26 de maig de 2020. 

 
Obra Menor: 
 
- Número 3047552, de data 30 d’abril del 2020. 
- Número 3047664, de data 25 de maig del 2020. 
- Número 3047702, de data 27 de maig del 2020. 
 
Obra Major: 
 
Número 3046677, de data 27 de desembre del 2019. 
 



                     
                                             

CC/2020-06-25                                                                                                                                       8/25 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord:  
 
Cedir la sala la Buna a l’Automòbil Club d’Andorra, els dies 18, 19 i 20 de 
desembre, per a la celebració de l’Andorra Winter Rally.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 

 
Número 3047525, de data 20 d’abril de 2020. 

 
Terrassa de bar 
 
Número 3047680, de data 26 de maig de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
ACEXP 2020/14772, per un import de 7.540 €. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Declarar desert l’edicte del 2-12-2019 per cobrir una plaça del lloc de treball 

d’informador/a del Punt d’Informació Juvenil, adscrit al departament 
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, en qualitat de treballador/a 
públic/a indefinit/da. 
 

- Atès que a partir del mes de juny, i fins a l’11 de setembre, entra en vigor 
l’horari de 38 hores setmanals; amb l’horari de 8 a 14h dels divendres. 
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Donat que hi han serveis que fins al moment no han pogut fer aquesta jornada 
de treball, s’acorda que tots els serveis del Comú d’Ordino gaudeixin de la 
jornada laboral de 38 hores setmanals aplicant els mecanismes establerts.  
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1190 per 
realitzar tasques de neteja del camí Ral, des del 4 de juny fins al 31 d’octubre 
de 2020 amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Organitzar un concurs fotogràfic, al parc natural de la vall de Sorteny, col·laborant 
amb el CENMA pel projecte POCTEFA Floralab.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Deixar sense efecte l’acord de la Junta del Govern del 9 de març de 2020, en 
relació a la sol·licitud número 3047392, de data 3 de març de 2020. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
Vist que la reobertura del CEO està prevista per fases i amb restriccions 
d’instal·lacions i d’accés, es dona conformitat al quadre valoratiu de cada un dels 
serveis adjunt a l’acta.  
La suma d’aquest valor és el que s’aplicarà pel càlcul del preu a pagar 
mensualment i anirà variant en funció de l’obertura progressiva d’instal·lacions i 
serveis. En el preu resultant mensual s’aplicarà la bonificació corresponent al 
servei no prestat segons el tipus i venciment de cada quota.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
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Modificació Ordinació tributària del 2020  
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una modificació de 
l’Ordinació tributària per a l’exercici 2020.  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 
• Relació d’ordres de pagament:  

2020/231 per un import total de 499.933,81 € 
 
- Modificacions pressupostàries  
 
• Ampliació de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació per un 

import de 6.860 €. 
 

- Publicacions BOPA  
 
- Publicar al BOPA la relació MUL26, de sancions de circulació que no han 

pogut estar notificades de forma individual.  
 

- Publicar al BOPA la relació BOEM13, de notificació d’acord d’embargament 
de sancions de circulació. 
 

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

 
- Devolució ingressos   
 
Retornar als socis del Centre Esportiu d’Ordino que s’han donat de baixa la part 
proporcional de l’import corresponent al període comprés entre la segona 
quinzena de març i fins a la data en que van sol·licitar la baixa. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 8 DE JUNY DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:  
 
Donar conformitat al conveni de cessió d’espais entre el Ministeri de Salut i el 
Comú d’Ordino per al desenvolupament de l’activitat assistencial del SAAS. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni urbanístic de cessió anticipada de terreny entre el 
A.G.P. i el Comú d’Ordino. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3047804, de data 5 de juny del 2020. 
 
Obra menor: 
 
Número 3047758, de data 2 de juny del 2020. 
 
Obra major: 
 
- Número 3046523, de data 10 de desembre del 2019. 
- Número 3047472, de data 11 de març del 2020. 
  
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
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Es resol la sol·licitud següent: 
 
Terrassa de bar 
 
Número 3047715, de data 28 de maig de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
Atès que l’article 50 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la 
pandèmia del SARS-CoV-2 estableix la suspensió dels terminis per tramitar tota 
classe d’expedients administratius:  
 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1152 com a 

operari forestal des del 15 de juny fins al 31 d’agost de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1069 com a 
operari forestal, des del 15 de juny fins al 31 d’agost de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a l’obertura de la caseta d’informació del parc natural de la vall 
de Sorteny del 15 de juny al 13 de setembre amb els horaris següents: 

• Juliol i agost: de 8h30 a 16h30 
• Fora del període precedent: de 9 a 16h 

 
El tancament de les barreres serà de l’1de juliol al 30 d’agost de 9 a 16h. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
- Proposta modificació pressupostària  
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una proposta d’Ordinació de 
modificació pressupostària general pels ajustaments excepcionals necessaris amb 
motiu de la emergència sanitària derivada de la Covid-19.  
 
- Comptes anuals 2019 
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú la memòria de comptes 
anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2019. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/240 per un import total de 3.584,60. 

 
- Central de contractació 
 
Amb la voluntat de disposar de més temps per a l’elaboració del Pla de control 
financer per preparar els plecs de bases que s’han de sotmetre a concurs públic 
per les auditories de les entitats participades de les entitats subvencionades; Cims 
Màgics, Associació Esbart de les Valls del Nord, FC Ordino i Mancomunitat de 
Serveis d’Ordino, a ser possible de nou mancomunadament amb el Comú de la 
Massana, donar conformitat per ampliar el termini d’aquests dos contractes per 
l’auditoria dels comptes de l’exercici 2020 a les mateixes entitats en mèrit de la 
disposició addicional segona de la Llei 5/2020.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.        
 
-------------------------------------------------- 
 
El Sr. Dolsa demana si l’obra major que s’autoritza en aquesta Junta de Govern 
amb el número de sol·licitud 3046523 correspon a l’edifici del que s’ha parlat en 
diverses ocasions, en aquest cas, sol·licita que el responsable d’urbanisme li 
ensenyi el projecte que s’ha aprovat. 
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El cònsol major li respon que és així, que correspon a aquest edifici i que la Cap 
d’Urbanisme li mostrarà el projecte. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 15 DE JUNY DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
- Deixar sense efecte les mesures excepcionals, que no estiguin condicionades 

per noves mesures normatives, acordades en diferents Juntes de Govern per 
fer front a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-
CoV-2. 
 

- Donar conformitat al conveni de cessió d’ús d’un terreny per destinar-lo a 
aparcament entre la P. i F.SL i el Comú d’Ordino. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3047875, de data 11 de juny de 2020. 
- Número 3047907, de data 12 de juny de 2020.  

 
Obra Menor: 
 
- Número 3047827, de data 9 de juny de 2020. 
- Número 3047859, de data 10 de juny de 2020. 
- Número 3047879, de data 11 de juny de 2020. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
En mèrits del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del Cadastre, i en 
virtut de la comunicació feta per una notaria, inscriure al registre del cadastre el 
dret de propietat sobre els béns immobles següents: 
 

• Pis planta segona, porta primera, escala 1, Edifici C - Estels de la Turera 
(3U02629) 

• Plaça d'aparcament número 11, planta soterrani menys 1 (nivell 0) Edifici C 
- Estels de la Turera (3U02597) 

• Plaça d'aparcament número 12, planta soterrani menys 1 (nivell 0) Edifici C 
- Estels de la Turera (3U02598) 

• Plaça d'aparcament número 38, planta soterrani menys 1 (nivell 0) Edifici C 
- Estels de la Turera (3U02604) 

• Plaça d'aparcament número 39, planta soterrani menys 1 (nivell 0) Edifici C 
- Estels de la Turera (3U02605) 

• Quartet traster número 7, planta soterrani menys 1 (nivell 0) Edifici C - 
Estels de la Turera (3U02614) 

 
A efectes de notificació publicar un edicte al BOPA. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Acord: 
 
Cedir la parcel·la número 1 dels Horts de Rossell a l’ECOA perquè puguin oferir 
un activitat de cultiu d’hortalisses dins del seu programa d’activitats de natura.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens electoral 
 
- Número 3047795, de data 4 de juny de 2020. 
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Comerç 
 
- Número 3047509, de data 30 de març de 2020. 
- Número 3047533, de data 24 d’abril de 2020. 
- Número 3047777, de data 3 de juny de 2020. 

 
Terrassa de bar 
 
- Número 3047277, de data 13 de febrer de 2020. 
- Número 3047606, de data 14 de maig de 2020. 
- Número 3047743, de data 30 de maig de 2020. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Declarar desert l’edicte del 2 de març de 2020 pel qual es convocava un 

procés de selecció per cobrir la plaça del lloc de treball de Cap del 
Departament de Manteniment i Serveis en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na. 
 

- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 27 d’abril de 2020 de 
no retribuir econòmicament les hores generades pel personal del CEO per les 
classes dirigides durant el període d’emergència sanitària causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2, atès que el 15 de juny aquest servei torna a 
funcionar de manera habitual. 

 
- Atesos els articles 108 punt c i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció 

Pública del Comú d’Ordino, iniciar els processos de selecció de personal interí 
següents:  

 
• 4 places de monitors/es de casal d’estiu per al mes d’agost de 2020 amb 

un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
• 7 places de monitors/es de casal d’estiu per al mes de setembre de 2020 

amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
• 2 places de monitors/es de colònies amb un salari de 107,15 euros 

bruts/dia.  
• 2 places de controladors del pàrquing de la Canya de la Rabassa de 

Sorteny pel mes d’agost de 2020 amb un salari de 1.187,80 euros bruts 
mensuals.  
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Atès que l’article 50 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la 
pandèmia del SARS-CoV-2 estableix la suspensió dels terminis per tramitar tota 
classe d’expedients administratius:  

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1141 com a 

recepcionista del Centre Esportiu d’Ordino, en qualitat de treballador públic 
interí, del 16 de juny de 2020 al 30 d’abril de 2021 amb un salari de 1.255,49 
euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 919 com a 

conserge del Pavelló Germans de Riba, en qualitat de treballadora pública 
interina, a partir de l’1 de juliol de 2020 i durant un termini màxim de 9 
mesosm amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1123 com a 

operari de Manteniment i Serveis, a partir de l’1 de juliol de 2020 i durant un 
termini màxim de 9 mesos, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1191 com a 

operari forestal, del 16 de juny al 31 d’agost de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1162 com 

a monitora del casal d’estiu, durant el mes de juliol de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1127 com a 

monitor del casal d’estiu durant el mes de juliol de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 973 com a 

monitora del casal d’estiu, durant el mes de juliol de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1080 com 

a monitora del casal d’estiu, durant el mes de juliol de 2020 amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1000 com a 

monitor referent del casal d’estiu, durant els mesos de juliol i agost de 2020, 
amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1083 com 
a monitora referent del casal d’estiu, durant els mesos de juliol i agost de 
2020, amb un salari de 1.268,35  euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1021 com 

a monitora referent del casal d’estiu, durant els mesos de juliol i agost de 
2020, amb un salari de 1.268,35  euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 967 com a 

controladora de l’aparcament de la Canya de la Rabassa, durant el mes de 
juliol de 2020 amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1022 com a 
controlador de l’aparcament de la Canya de la Rabassa, durant el mes de juliol 
de 2020 amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1159 com a 

informador de la caseta del parc natural de la vall de Sorteny, durant els 
mesos de juliol i agost de 2020, amb un salari de 1.187,80 euros bruts 
mensuals. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1192  com 
a informadora de l’oficina de Turisme, del 22 de juny al 30 de setembre de 
2020 amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1079 com a guia 

de la Mola i la Serradora, des de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2020 amb un 
salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

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

a guia de la Mina de Llorts, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2020 amb un salari 
de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1194  com 

a guia de la Mina de Llorts, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2020 amb un salari 
de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
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- Modificació Ordinació de preus públics  
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una modificació de 
l’Ordinació de preus públics pel 2020. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/253 per un import total de 25.988,01 €. 
 

- Central de contractació 
 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2020/15797 s’aprova el plec de bases i 

condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del 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.  

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2020/15798 s’aprova el plec de bases i 

condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic 
per a la realització dels treballs de rehabilitació d’un aparcament a la Clota 
Verda. 

 
- Atesa la proposta de la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports de revisió 

del contracte 2017/155, amb motiu de la crisis derivada de l’emergència 
sanitària de la Covid-19, s’acorda la signatura d’una addenda al contracte 
esmentat per modificar alguns termes inclosos en el contracte. 

 
- Devolució d’ingressos  
 
Retornar parcialment l’import abonat per a les inscripcions a l’escola d’art i al club 
foto, per l’import proporcional al servei no prestat, atesa la seva anul·lació amb 
motiu de l’emergència sanitària causada per la Covid-19 i vist que no es podrà 
compensar.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
---------------------------------------------- 
 
En relació a l’acord de contractació d’un conserge el Sr. Dolsa demana, com ja va 
fer en una sessió anterior, si aquesta persona està preparada per encarregar-se 
de les intervencions que es necessiten en un centre de congressos, d’electricitat, 
de calefacció i la sonorització per exemple. 
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El Sr. Herver aclareix que aquesta contractació és d’un conserge pel pavelló del 
centre escolar Germans de Riba i no pel centre de congressos.  
 
El Sr. Serracanta afegeix que aquesta persona ja està treballant al Comú i 
s’encarrega d’obrir, de fer el manteniment, de controlar que les persones que 
entren són esportistes, que els acompanyants no entrin a la pista i de netejar i de 
deixar en condicions el pavelló del centre escolar quan hi ha activitats 
extraescolars. Però aquesta persona no pertany al Departament de Manteniment 
sinó que està inclosa dins del Departaments d’Esports. 
 
El Sr. Dolsa pregunta en quin departament del Comú treballava aquesta persona 
abans de la contractació acordada en aquesta Junta de Govern. 
 
El Sr. Serracanta apunta que aquesta persona ja ocupava el lloc de treball de 
conserge del pavelló del centre escolar Germans de Riba.  
 
El Sr. Herver afegeix que se li va acabar el contracte i el que s’ha acordat en Junta 
de Govern és la renovació del contracte. 
 
 
3. Proposta d’aprovació d’una addenda al conveni de cessió de 

terrenys afectats per l’eixample de la carretera general 3 
entre la Cortinada i el Serrat.  

 
El Ple aprova, per assentiment, la signatura entre el Comú i Govern d’una 
addenda al conveni de cessió de terrenys afectats per l’eixample de la carretera 
general 3 entre la Cortinada i el Serrat. CC document número 1. 
 
 
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de 

l’Ordinació tributària per a l’exercici 2020.  
 
El Ple aprova, per assentiment, la modificació de l’Ordinació de modificació de 
l’Ordinació tributària per a l’exercici 2020 detallada en el document annex CC 
document número 2. 
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5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació 
pressupostària general pels ajustaments excepcionals 
necessaris amb motiu de la emergència sanitària derivada 
de la Covid-19.  

 
La Sra. Coma presenta la proposta de modificació de l’Ordinació pressupostària 
general que se sotmet a aprovació atesa la situació generada per la l’emergència 
sanitària provocada per la Covid-19 i exposa que: 
El Comú d’Ordino s’ha vist en l’obligació de realitzar una revisió general del 
pressupost per a l’exercici 2020 i tanmateix, considerar les repercussions en el 
context del marc pressupostari 2020-2023. 
La revisió s’ha traduït amb l’aprovació d’una modificació del pressupost amb els 
objectius següents: 
Dotar una partida excepcional per a aquest any 2020 per fer una aportació al fons 
del Govern d’Andorra per a la lluita contra la Covid-19 per un import de 800.000 
euos. 
 
Ajustar les previsions d’ingressos a la realitat recaptatòria de preus i taxes que es 
derivarà de la inactivitat temporal, durant 75 dies, de diversos serveis comunals, 
així com possibles bonificacions i caigudes censals dels diferents impostos 
comunals a nivell del pressupost 2020 i repercussió en el marc pressupostari amb 
una rebaixa de 617.118,78 euros, un 5,19% de reducció.  
 
Aquesta revisió inclou la baixada de la recaptació de les bonificacions acordades 
com per exemple; l’impost de radicació d’activitats i de la taxa de serveis públics 
associada que s’ha estimat en uns 47.287 euros, els percentatges a aplicar són 
d’un 25% en funció de la quota anual: pels negocis que han estat oberts un 50%, 
als que han estat de guàrdia un 80% i als tancats un 100%. 
I la part proporcional a 2,5 mesos en el preu per l’ús privatiu del domini públic per 
a terrasses de bar. 
 
També s’han ampliat els terminis per a l’obligació de l’adaptació del mobiliari de 
terrasses. 
 
S’han mantingut la totalitat de les inversions que s’aniran realitzant per prioritats i 
adaptant-se en les revisions anuals del marc pressupostari. 
 
Aquesta revisió representa un increment del dèficit previst per a l’exercici en 1,4 
milions d’euros. Per finançar aquesta nova situació s’ha considerat cancel·lar 
partides de despesa corrent per un import de 108.403 euros, com a més 
destacables, partides d’assessoraments tècnics i subvencions de caràcter 
esportiu i cultural. 
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Disposar de la totalitat del romanent de tresoreria existent al tancament del 31 de 
desembre de 2018 de 2,95 milions, autoritzar un nou endeutament a formalitzar 
mitjançant pòlisses de crèdit amb entitats financeres per un màxim de 2,08 
milions. 
 
Aquest nou endeutament es preveu reduir-lo a la meitat a final del marc 
pressupostari i que durant els 4 anys no superi el 132% del sostre 
d’endeutament. 
 
De la mateixa manera, les properes revisions del marc pressupostari tindran en 
consideració la probable caiguda de recaptació dels propers anys. 
 
Com a mesures complementaries no contemplades en aquesta modificació es 
preveu, durant la resta d’exercici, la transferència de despeses prevista en el 
capítol 4 per rebaixes en les subvencions producte de les negociacions i 
col·laboracions amb les diferents entitats subvencionades per altres partides més 
necessàries per a cobrir despeses excepcionals o de reactivació de l’activitat.  
 
I en compliment de l’acord de la darrera Junta de Govern, del 22 de juny, la 
transferència de part dels honoraris polítics per finançar un pla de dinamització a 
curt termini per a la dinamització turística i reactivació econòmica de la parròquia.  
Aquesta transferència correspondrà al 15% dels honoraris dels membres del 
Consell de Comú del mes de juny a desembre, per un import de 25.280 euros.  
 
El Sr. Dolsa manifesta que en el decurs de la darrers reunió de la Comissió de 
Finances es va comentar que es podria arribar a uns 5 milions de dèficit durant el 
2020. 
 
La Sra. Coma respon que no recorda que fos així, que es va dir que disposàvem 
de romanent de tresoreria suficient per cobrir-ho.    
 
El Sr. Dolsa expressa que està d’acord amb l’aportació que es fa al Govern però 
que vista la situació, al menys pel 2020, s’hauria d’haver aturat la inversió prevista 
per a les obres del Centre Esportiu d’Ordino i esperar a veure com evoluciona 
l’economia abans de gastar aquests diners.  
Per aquest motiu, s’absté a l’aprovació d’aquesta modificació pressupostaria. 
 
El Ple aprova, per majoria, l’Ordinació de modificació pressupostària general pels 
ajustaments excepcionals necessaris amb motiu de la emergència sanitària 
derivada de la Covid-19 presentats. CC document número 3. 
 
  



                     
                                             

CC/2020-06-25                                                                                                                                       23/25 

6. Proposta d’aprovació de la memòria de comptes anuals del 
Comú d’Ordino de l’exercici 2019.  

 
La Sra. Coma fa una explicació per l’aprovació de la memòria de comptes anuals 
del Comú d’Ordino de l’exercici 2019 se sotmet a aprovació i exposa que:  
 
Els comptes del 2019 s’han liquidat amb uns ingressos de 10.973.840,78 euros, i 
unes despeses de 11.313.798,52 euros, el que suposa un dèficit liquidat de 
339.957,74 euros. 
S’ha liquidat el 76,90% de la despesa pressupostada inicialment. La despesa 
total liquidada ha estat superior a la del 2018 en un 7,24% degut principalment a 
l’increment de la despesa d’inversió. 
La despesa corrent ha augmentat en un 6,51% en relació a l’exercici 2018 degut, 
principalment, a l’increment del capítol destinat a consum de béns corrents i 
serveis. En aquest capítol les principals variacions han estat: 
 

- El lloguer de maquinaria, instal·lacions i equipaments, com per exemple el 
lloguer de les carpes. Ja es va indicar en la elaboració del pressupost que 
optaríem per llogar cert material en comptes de comprar-lo degut al 
manteniment que pot arribar a suposar, pel que passem de inversió a 
despesa. 

- El treballs per donar cobertura WIFI als edificis comunals i al centre del 
poble d’Ordino. 

- L’increment d’obres menors per al manteniment de carrers i béns destinats 
a l’ús públic. 

- La contractació del servei i gestió del transport públic parroquial. 
 

La despesa financera ha disminuït en un 6,08% comparat a l’any anterior i han 
augmentat les subvencions en un 11, 46% degut principalment a projectes que 
es fan a nivell de país com poden ser l’educació viaria, residus a gran productors i 
els Jocs dels petits estats. 
 
Els ingressos han sigut molt similars als de l’any anterior.  
Els impostos directes han augmentat lleugerament degut a la modificació de 
l’impost dels rendiments arrendataris que hem vingut fent durant aquests 4 anys 
per adequar-nos a la franja més baixa dels altres comuns.  
Hi ha hagut també un augment en comparació a l’any anterior del 16,07% en 
concepte d’ITP.  
 
Pel que fa les taxes i altres ingressos hi ha hagut una lleugera disminució de 
l’1,83%, tot i aquesta lleugera baixada cal destacar l’augment dels ingressos dels 
aparcaments, les activitats d’estiu i de les quotes del Centre Esportiu. 
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Pel que fa a les inversions, s’ha liquidat 2.379.526,89 euros de les inversions 
compromeses. D’aquestes inversions podem destacar la reforma de l’edifici del 
Centre Esportiu amb 775.439,64 euros, la zona d’esbarjo de la Cortinada amb 
376.602,77 euros, la estabilització de la carretera de Sorteny amb 179.222,86 
euros, el camí ral amb 92.167 euros, l’ampliació i condicionament del Pont de 
Segudet amb 84.554,59 euros, el Prat de Call amb 45.198,71 euros i la 
remodelació de la Casa de la Muntanya amb 102.047 euros. 
 
Pel que fa a les aportacions a entitats participades s’han destinat 530.000 euros a 
la Mancomunitat de Serveis.  
Pel que fa el retorn de préstecs s’han destinat 958.589,48 euros.  
 
L’endeutament del Comú a data 31/12/2019 és de 12.641.434,69 euros que 
juntament amb l’endeutament de les societats participades és de 13.342.925,65 
euros, el que suposa un 116,43% del sostre d’endeutament.  
El Comú disposa de romanent de tresoreria suficient per fer front al dèficit liquidat 
al 2019 i a les despeses reconduïdes a aquest any 2020, per aquest motiu no 
s’ha generat endeutament durant l’exercici 2019.  
L’exercici 2019 és el primer exercici que es liquida en el context d’un marc 
pressupostari de 4 anys, derivat de la Llei de sostenibilitats i estabilitat financera i 
fiscal, per als exercicis 2016 a 2019.  
Aquest marc pressupostari s’ha liquidat amb: 

- 45,6 milions d’ingressos, un 3,36% més del previst inicialment 
- 42,4 milions de despeses, un 6% menys del previst inicialment 
- 3,2 milions de superàvit pressupostari. 

 
El Sr. Dolsa apunta que ell no aprovarà la memòria de comptes presentada 
perquè ha revisat el dossier i ha trobat alguns aspectes irreals, a més, vol esperar 
l’informe del Tribunal de Comptes. 
 
El Ple aprova, per majoria, la memòria de comptes anuals del Comú d’Ordino de 
l’exercici 2019. CC document número 4. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de 

l’Ordinació de preus públics pel 2020.  
 
El Ple aprova, per assentiment, l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 
públics pel 2020. CC document número 5. 
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Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
El cònsol major aclareix al Sr. Dolsa, en relació a la consulta que va fer el darrer 
Consell de Comú, pel que fa els preus pel lloguer de sales de l’ACCO que els 
imports es fan fixar l’any 2006, quan el Sr. Dolsa era cònsol major, i no han 
augmentat mai.  
El Sr. Dolsa també va exposar se li sembla excessiu el que s’havia de pagar si es 
comptaven els dies de muntatge d’un esdeveniment i el cònsol major li aclareix 
que aquests dies no es cobren, únicament es cobra el dia reservat per 
l’esdeveniment.    
 
 
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   


	OBRES PÚBLIQUES
	Donar conformitat al conveni de cessió d’espais entre el Ministeri de Salut i el Comú d’Ordino per al desenvolupament de l’activitat assistencial del SAAS.

