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CONSELL DE COMÚ 
25 DE MARÇ DE 2021 

 
 
Lloc: Efectuada telemàticament. 
Sessió: ordinària. 
Hora de l’inici: 13:31 h. 
Hora d’acabament: 13:46 h. 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 10 de febrer de 

2021. 
 

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 8, 16 i 22 
de febrer i de l’1, 8 i 15 de març de 2021. 

 
3. Proposta d’incorporació al pressupost 2021 de la dotació pel 

finançament d’una despesa plurianual. 
 

4. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit al Centre Esportiu 
d’Ordino.  

 
5. Proposta de modificació de l’Ordinació tributària per a l’exercici 2021. 
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6. Proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2021. 

 
7. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a la Comissió de 

Manteniment, Serveis i Circulació. 
 

8. Proposta d’aprovació d’un expedient de despesa plurianual. 
 

9. Proposta d’aprovació del plec de bases i condicions tècniques i 
administratives per a la convocatòria d’un concurs públic nacional, per 
a la concessió de l’explotació del local ubicat a l’edifici del Centre 
Esportiu d’Ordino. 

 
10.  Proposta de modificació de l’acord del Consell de Comú del 25 

d’octubre del 2018, cancel·lació de la reserva de crèdit pressupostari 
corresponent i retorn a Govern de l’ingrés realitzat al 2019. 

 
11.  Modificació de l’expedient d’adjudicació del concurs per la prestació 

del servei de neteja de les diferents instal·lacions i equipaments del 
Comú d’Ordino. 

 
12.  Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió de 

Turisme, Dinamització i Esports. 
 

13.  Proposta d’aprovació de la relació dels compromisos no liquidats a 31 
de desembre del 2020 i que s’han de reconduir al pressupost 2021, 
amb càrrec a romanent de tresoreria. 

 
 

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. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 10 
de febrer de 2021 

 
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 10 de febrer 
de 2021. 
 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del  

8, 16 i 22 de febrer i de l’1, 8 i 15 de març de 2021. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 8 DE FEBRER DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3050628, de data 3 de febrer de 2021. 
 
Obra menor: 
 
Número 3050652, de data 4 de febrer de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa Acexp 2021/1733 per un import 
d’11.940,93 €. 
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3050089, de data 28 de desembre de 2020. 
- Número 3050320, de data 18 de gener de 2021. 
- Número 3050360, de data 21 de gener de 2021. 
- Número 3050472, de data 27 de gener de 2021. 
- Número 3050643, de data 3 de febrer de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa Acexp 2021/3522, per un 
import de 18.194,29 € i Acexp 2021/3705, per un import de 7.900 €. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès l’edicte del 18-01-2021 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 

intern per cobrir una plaça del lloc de treball d’auxiliar de Circulació, adscrit al 
Servei de Circulació, en qualitat de treballador/a públic indefinit i vist l’informe 
del comitè tècnic de selecció, donar conformitat a declarar desert el concurs 
de mobilitat intern per cobrir una plaça del lloc de treball d’auxiliar de 
Circulació, adscrit al Servei de Circulació, en qualitat de treballador/a públic 
indefinit.  
 

- Atès que l’edicte del 18-01-2021, pel qual es convocava un concurs de 
mobilitat intern per cobrir una plaça del lloc de treball d’auxiliar de Circulació, 
adscrit al Servei de Circulació, en qualitat de treballador/a públic indefinit, ha 
quedat desert i atès l’article 35 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública 
del Comú d’Ordino, donar conformitat a continuar el procés de selecció a 
través d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria.  
 

- Donat que durant les vacances escolars de Carnaval augmenta el nombre 
d’usuaris inscrits al servei de ludoescola i per complir amb les ràtios monitor 
infant que s’han de garantir, en mèrits dels articles 108 punt e (supòsits per al 



                     
                                             

CC/2021-03-05                                                                                                                                      5/40 

nomenament de personal interí) i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, nomenar amb caràcter d’urgència la treballadora 
pública interina 1080 com a monitora de ludoescola, del 16 al 19 de febrer de 
2021, amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
- Es resol favorablement la sol·licitud número 3050112, de data 29 de desembre 

de 2020. 
 
- Atesa l’Ordinació reguladora del procediment sancionador de la parròquia 

d’Ordino, s’informa a la Junta de Govern de les denuncies formulades pel cap 
de la Secció de Patrimoni natural pels fets esdevinguts en data 12 de gener de 
2021, i que queden continguts en l’informe de data 13 de gener de 2021, 
adjunt a l’acta.  

 
Segons l’Ordinació reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la 
xarxa de camins i senders de la parròquia d’Ordino de data 24.04.2014, els 
fets són constitutius d’infraccions molt greus: 
- Art. 16.5 f) negar-se a mostrar els documents sol·licitats en el control de la 

circulació; 
- Art. 16.5 d)  circular amb giny motoritzat als camins del parc natural de la vall 

de Sorteny; 
- Art. 16.5 c) circular camps a través al parc natural. 
 
Segons disposa l’article 17, apartat c) de la mateixa Ordinació,  les infraccions 
molt greus són sancionades amb una multa compresa entre 301 i 1.000 
euros.  

 
Per tant, les denuncies es formularan a cadascun dels infractors amb les 
sancions següents: 

 
- de 301 euros, per la infracció de l’art. 16.5 f), consistent a  negar-se a 

mostrar els documents sol·licitats en el control de la circulació  
- de 301 euros, per la infracció de l’art. 16.5 d), consistent a   circular amb giny 

motoritzat als camins del parc natural de la vall de Sorteny  
- de 301 euros, per la infracció de l’art. 16.5 c), de  circular camps a través al 

parc natural, al Pla de Sorteny. 
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Per tant, segons disposa l’art. 4 i següents de la referida Ordinació, procedir a 
la notificació de les presumptes infraccions, que en no voler identificar-se les 
persones infractores, es practicarà als domicilis que consten en els registres 
comunals. 

 
- Nomenar com a instructor del procediment al cap del Departament 

d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Establir el preu de venda al públic pel mapa i les instruccions del joc del Misteri de 
la 8a Clau a 1€.  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Mantenir la promoció que el CEO ofereix als socis del Club Piolet, a la Guia 

2021-2022: 
• El preu per residents en l’entrada d’un dia a 6,50 € 
• Matricula gratuïta en cas de fer-se soci. 

 
- Donar conformitat a les demandes efectuades per l’organització del Freeride 

World Tour per assegurar el bon funcionament de la prova que tindrà lloc del 
15 al 28 de febrer. 

 
- Oferir als participants en el Freeride World Tour, membres dels equips i de 

l’organització, l’entrada gratuïta al CEO del 15 al 28 de febrer.  
Hauran de tramitar la reserva de les instal·lacions mitjançant l’aplicació my 
wellness de Technogym i accediran sempre que hi hagi plaça lliure. 
 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
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- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la incorporació al pressupost 
2021 de la dotació pel finançament de la despesa plurianual per un import de 
50.000 € per a la licitació del contracte d’idees per l’elaboració i la implantació 
d’un rètol informatiu d’entrada a la Reserva de la Biosfera d’Ordino, a la 
partida 1200/17110003/607001.  

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una modificació de l’Ordinació 
tributària per a l’exercici 2021. 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una modificació de l’Ordinació 
de preus públics per a l’exercici 2021. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/24 per un import total de 143.088,22 €. 

 
• O 2021/3509 per un import de 300 €.  

 
• ACLO 2021/3307 per un import de 1.500 € a favor de Taekwondo club 

Ordino en concepte de subvenció pel finançament del programa anyal de 
l’escola de taekwondo per a la temporada 2020-2021, segons l’expedient 
11125/2020.  

 
• ACLO 2021/3308 i 2021/3309 per un import de 121.000 € a favor de 

l’Esquí club Ordino Arcalís en concepte d’atorgament de subvenció pel 
finançament del programa anyal de l’escola d’esquí per a la temporada 
2020-2021, segons l’expedient 11158/2020.  

 
• ACLO 2021/3310 per un import de 2.000 € a favor del  Club tenis taula 

valls del nord en concepte d’atorgament d’una subvenció pel finançament 
del programa anyal del tenis taula per la temporada 2020-2021, segons 
l’expedient 11140/2020.  

 
• ACLO 2021/3311 per un import de 1.000 € a favor del Club petanca 

Ordino en concepte d’atorgament d’una subvenció pel finançament pel 
programa anyal de l’escola de petanca per la temporada 2020-2021, 
segons l’expedient 11090/2020.  
 

En aquest moment l’Hble. Sr. Xavier Herver Merino s’absenta de la sala com a  
part interessada. 
 

• ACLO 2021/3312 per un import de 1.300 € a favor de Club karate Xavi 
Herver en concepte d’atorgament de subvenció pel finançament del 
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programa anyal de l’escola de karate per la temporada 2020-2021, segons 
l’expedient 11136/2020. 

 
En aquest moment l’Hble. Sr. Xavier Herver Merino s’incorpora novament a la 
reunió. 

 
• ACLO 2021/3313 per un import de 11.000 € a favor de Club de judo 

Ordino en concepte d’atorgament de subvenció pel finançament del 
programa anyal de l’escola de judo per la temporada 2020-2021, segons 
l’expedient 11156/2020. 

 
• ACLO 2021/3706 per un import de 50.000 € a favor de SECNOA, SA en 

concepte d’atorgament d’una subvenció pel finançament del 
desenvolupament i de l’organització de la prova Freeride World Tour 2021, 
segons l’expedient 11134/2020.  

 
Modificació pressupostària 
 
Transferència de crèdit al Centre Esportiu d’Ordino per un import de 45.000 €. 
 
Central de Contractació 
 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/3042, per un import de 13.200 €, 

s’aprova el plec de bases de condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per a l’adjudicació dels treballs 
d’auditoria o revisió limitada de comptes en el marc del control financer de les 
societats participades i entitats subvencionades dels comuns d’Ordino i de la 
Massana, segons l’expedient 2021/09.  

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/1881, per un import de 15.000 €, 

s’aprova el plec de bases de condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per al subministrament d’una 
màquina trituradora, segons l’expedient 2021/07. 

 
Publicacions BOPA 
 
Publicar al BOPA la relació MUL27, de sancions de circulació que no han pogut 
estar notificades de forma individual. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 16 DE FEBRER DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor: 
 
Número 3050687, de data 8 de febrer de 2021. 
 
Obra major: 
 
Número 3050398, de data 22 de gener de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3048864, de data 2 de setembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049063, de data 18 de setembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050188, de data 7 de gener de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050164, de data 4 de gener de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050135, de data 31 de desembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050725, de data 11 de febrer de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3044981, de data 10 de juliol de 

2019. 
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- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3047450, de data 9 de març de 
2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049952, de data 11 de desembre 
de 2020. 

 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049668, de data 13 de novembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049667, de data 13 de novembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049687, de data 16 de novembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049594, de data 5 de novembre de 

2020. 
 
Acord: 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud genèrica del Servei de Circulació número 
3050697, de data 9 de febrer de 2021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
En relació a la campanya “El seu ADN l’identifica per més que dissimulis”, a 
demanda dels veterinaris i en coordinació amb la resta de comuns que 
col·laboren en la campanya, s’ha creat el formulari “Sol·licitud per al servei 
d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP”. Aquesta sol·licitud 
també es trobarà a les clíniques veterinàries.  
El formulari de declaració de tipologia del gos a efectes tributaris (T3-346) queda 
substituït per la nova sol·licitud. 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de comerç número 3050615, de data 2 de 
febrer de 2021. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès l’apartat e) de l’article 75 de l’Ordinació de l’Ordinació de la Funció 

Pública del Comú d’Ordino, sobre incompatibilitats que diu: e) les activitats 
excepcionals que per a casos concrets autoritzi el Comú mitjançant decret, en 
les condicions fixades en l’autorització, s’acorda: 
Primer.- El personal funcionari i els treballadors públics en situació de servei 
actiu, fora de l’horari laboral i a temps parcial poden realitzar de manera 
puntual i excepcional funcions retribuïdes com a entrenador/a i/o monitora/a 
d’activitats físiques dirigides a infants i/o joves fins a 18 anys, sempre que no 
entrin en conflicte d’interès amb les funcions que desenvolupen al Comú 
d’Ordino ni perjudiquin la seva bona imatge.   

Segon.- La sol·licitud per a la referida compatibilitat caldrà presentar-la amb la 
documentació de suport necessària, al Departament de Gestió i 
Desenvolupament Humà, el qual elevarà l’informe corresponent a la Junta de 
Govern per a la seva deguda resolució.   

La resolució, en cas que sigui favorable, únicament autoritzarà la compatibilitat 
de les funcions mentre es portin a terme i així sigui acreditat de la manera i 
periodicitat que siguin fixades. En tot cas, la primera autorització no superarà 
el període de 12 mesos. Tanmateix, per motius d’interès públic degudament 
justificats, l’autorització pot ser revocada. 

- Atès l’edicte de l’11-01-2021, nomenar el treballador públic interí 959  com a 
operari de Manteniment i Serveis Públics amb tasques de suport a l’Andorra 
Centre de Congressos d’Ordino, des del 16 de febrer de 2021 fins al 15 de 
novembre de 2021, amb un salari mensual brut de 1.286,88 euros. 
 

- Atès l’expedient disciplinari núm.  ED 001/2020; atesa la resolució acordada 
per la Junta de Govern reunida en sessió del 25 de gener de 2021, que resol 
“imposar, com a autor per omissió d’una infracció molt greu per haver causat 
danys dolosos als bens del Comú (tipificada a l’article 98, apartat m, de 
l’Ordinació de la funció pública), la sanció de  suspensió temporal de funcions i 
de retribució durant el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la data de 
notificació de la resolució; i atesa la sol·licitud presentada per l’interessat, 



                     
                                             

CC/2021-03-05                                                                                                                                      12/40 

s’acorda que la sanció de suspensió de retribució de la quantitat corresponent 
al termini d’un mes es faci efectiva en el període de percepció de la quantitat 
corresponent a la tretzena paga de l’any 2021 (15 de desembre de 2021). 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3050672, de data 5 de febrer de 
2021. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Es resol  favorablement la proposta de despesa Acexp 2021/5593, per un import 
de 8.680 € més IGI.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament: 
 
• Relació d’ordres de pagament:  

O 2021/30 per un import total de 31.229,88 €. 
 
• ACLO 2021/4582 per un import de 342 €. 
• ACLO 2021/4583 per un import de 342 €. 
• ACLO 2021/4584 per un import de 342 €. 
• ACLO 2021/4585 per un import de 342 €. 
• ACLO 2021/4581 per un import de 342 €. 
• ACLO 2021/4624 per un import de 342 €. 

• OPNP 2021/4728 per un import de 2.028,23 €. 
• OPNP 2021/4726 per un import de 949,69 €. 
• OPNP 2021/4723 per un import de 694,18 €. 
 
- Es resolen favorablement les propostes de despesa derivada dels 
lloguers de terrenys per a l’exercici 2021 següents:  
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Operació número 202000003712, per un import de 46.455,28€ (IGI inclòs). 
Operació número 202000003726, per un import de 12.297,12€ (IGI inclòs). 
Operació número 202000004056, per un import de 8.540,04€ (IGI inclòs). 
Operació número 202000004059, per un import de 40.941,83€ (IGI inclòs). 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
En relació a la sanció imposada a un treballador del Comú, la Sra. Tudó manifesta 
que treure la 13a paga el pot perjudicar econòmicament, i pensa que s’hauria 
d’haver buscat una alternativa. No discuteix la sanció sinó la manera d’executar-
la.   
 
El Sr. Hever respon que es van proposar vàries opcions al treballador i va ser ell 
mateix que va escollir fer efectiva la sanció amb la retirada de la 13a paga perquè 
li resultava més còmode.  
 
La Sra. Tudó agraeix l’explicació i afegeix que hauria estat bé que la sanció no 
repercutís en l‘economia del treballador. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 22 DE FEBRER DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:  
 
No prendre en consideració el recurs administratiu, registrat amb el número 
3050353, interposat per E.C.F. contra la resolució de l'expedient ED 11453/2021 
amb l’escrit adjunt a l’acta. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
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Acord: 
 
Donar conformitat a la resolució de l’expedient número 001/2020 incoat contra 
V.L. per una infracció urbanística, amb el redactat de la resolució que s’adjunta a 
l’acta. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3050601, de data 1 de febrer de 2021. 
- Número 3050798, de data 18 de febrer de 2021.  
 
Obra Menor: 
 
- Número 3050767, de data 17 de febrer de 2021. 
- Número 3050794, de data 18 de febrer de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la denominació dels ponts i a la plaça que figuren a 
continuació: 

 
Segudet 

 
 

 3V00056 pont de Segudet 
 3V00055 pont de les Canals 
Ordino   

 3V00051 plaça de la Cultia 
 3V00052  

  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3048647, de data 14 d’agost de 

2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3048648, de data 14 d’agost de 

2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3048803, de data 31 d’agost de 

2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049605, de data 6 de novembre 

de 2020. 
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- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3047505, de data 13 de març de 
2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049637, de data 11 de novembre 
de 2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3047368, de data 27 de febrer de 
2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3045788, de data 27 de setembre 
de 2019. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3045130, de data 29 de juliol de 
2019 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3047439, de data 6 de març de 
2020 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3047390, de data 2 de març de 
2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049336, de data 9 d’octubre e 
2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049026, de data 15 de setembre 
de 2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050115, de data 29 de desembre 
de 2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3047445, de data 6 de març de 
2020. 

- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049404, de data 15 de novembre 
de 2020. 

 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049733, de data 19 de novembre 

de 2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050046, de data 21 de desembre 

de 2020. 
 
Acord: 
 
Fer pública la relació dels vehicles abandonats a la via pública a la parròquia 
d’Ordino i dels seus titulars, a fi que, en el termini improrrogable de 30 dies a 
comptar de la seva publicació al BOPA, els seus propietaris passin a retirar-los. 
Els vehicles estan dipositats al recinte de l’Hotel Casamanya. 
 
Transcorregut el termini establert sense que els vehicles hagin estat retirats, el 
Comú d’Ordino els considerarà abandonats i procedirà al seu desballestament, 
les despeses derivades del desballestament seran repercutides als propietaris 
dels vehicles.  
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda formulada per acció cultural del Govern 
d’Andorra, i deixar-los-hi una pantalla gegant els dia 26, 27 i 28 de febrer per 
portar a terme un taller a l’auditori nacional.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 
 
- Número 3050384, de data 22 de gener de 2021. 
- Número 3050645, de data 4 de febrer de 2021. 
- Número 3050704, de data 9 de febrer de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord:  
 
Iniciar un procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’operari/a de Manteniment i 
Serveis Públics en qualitat de treballador/a públic/a interí/na per un període màxim 
de 9 mesos i un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa Acexp 2021 00000 5513, per un 
import d’11.500 € (IGI inclòs). 
 
Acord:  
 
Imposar una sanció de 1.200 € a l’empresa subministradora de les casetes de 
fusta de la Fira de Nadal pel retard en el subministrament i per les mancances 
tècniques en la seva instal·lació, prèvia audiència de l’interessat.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
- Es lliura l’informe d’intervenció RP2021001 en relació a l’expedient de 

contractació 2017/85 (NF 2015/19 ). 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un suplement de crèdit a la 

Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació. 
 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un expedient de despesa 
plurianual. 

 
Acords: 
 
Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/42 per un import total de 8.476,09 €. 

 
Central de contractació 
 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/5396 per un import de 8.000 € i 

l’autorització de despesa A 2021/5452 per un import de 5.000 €, s’aprova el 
plec de bases pel subministrament de productes de neteja i altres articles. 
Expedient 2021/33.  

 
- Donar conformitat a l’adjudicació del concurs públic d’idees per l’elaboració i 

la implantació d’un rètol informatiu a l’entrada d’Ordino indicant “Reserva de la 
Biosfera”, a l’empresa WOW comunicació per un import de 50.000€ impostos 
inclosos.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
La Sra. Tudó demana que se li faciliti més informació en relació a la proposta de 
despesa d’11.500 € acordada en aquesta acta pel pla de dinamització de la 
parròquia.  
 
El Sr. Serracanta contesta que li faran arribar aquesta informació, i que en la 
propera Comissió de Turisme i Dinamització ho explicaran en detall.     
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNTA DE GOVERN 
DE L’1 DE MARÇ DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
S’informa de les propostes al pressupost participatiu que han estat seleccionades 
per sotmetre’s a la votació de la ciutadania.  
 
Acord: 
 
Designar J.C.P. com a responsable de coordinar amb la Policia les missions 
encomanades amb motiu de la Cimera Iberoamericana 2021 de caps d’estat.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3050783, de data 17 de febrer de 2021. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3050837, de data 24 de febrer de 2021. 
- Número 3050838, de data 24 de febrer de 2021. 
- Número 3050868, de data 26 de febrer de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Donar conformitat a la sol·licitud número 3050759, de data 16 de febrer de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Informació: 



                     
                                             

CC/2021-03-05                                                                                                                                      19/40 

 
S’ha iniciat un procediment disciplinari contra una operària del Departament de 
Manteniment i Serveis Públics. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents:  
 
- Número 3050333, de data 20 de gener de 2021. 
- Número 3050765, de data 17 de febrer de 2021. 
- Número 3050768, de data 17 de febrer de 2021. 
- Número 3050822, de data 22 de febrer de 2021. 
- Número 3050827, de data 23 de febrer de 2021. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atesa la renuncia presentada pel treballador 800, per deixar de coordinar els 

equips de treball de treta de neu, acordat per la Junta de Govern del 12 
d’octubre de 2020, compensar amb un import de 104,35 euros bruts 
mensuals al treballador 63 per assumir aquesta tasca de l’1 de març al 18 
d’abril de 2021. 

 
- Atès l'edicte del 22-02-2021 i segons els articles 108 punt a i 109 (selecció del 

personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú 
d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
780 com a operària de Manteniment i Serveis Públics.  

 
- Atès l’edicte del 14-12-2020 i vist l’informe favorable del comitè tècnic de 

selecció, nomenar el treballador públic indefinit 1210 com a tècnic del Punt 
d’Informació Juvenil. 

 
- Atès el decret del 16-2-2021, relatiu a les sol·licituds de compatibilitat del 

personal del Comú d’Ordino en situació de servei actiu per motius puntuals i 
excepcionals previstos a l’article 75, apartat e) de l’Ordinació de la funció 
pública, donar conformitat a la sol·licitud del treballador públic indefinit 1203, 
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pel desenvolupament de funcions com a entrenador, fora de l’horari laboral i a 
temps parcial, fins a l’1 de març de 2022.  
 

- Atès el decret del 16-2-2021, relatiu a les sol·licituds de compatibilitat del 
personal del Comú d’Ordino en situació de servei actiu per motius puntuals i 
excepcionals previstos a l’article 75, apartat e) de l’Ordinació de la funció 
pública, donar conformitat a la sol·licitud del treballador públic indefinit 1214, 
per desenvolupar les funcions d’entrenador, fora de l’horari laboral i a temps 
parcial, fins a l’1 de març de 2022.   

 
- Atès el decret del 16-2-2021, relatiu a les sol·licituds de compatibilitat del 

personal del Comú d’Ordino en situació de servei actiu per motius puntuals i 
excepcionals previstos a l’article 75, apartat e) de l’Ordinació de la funció 
pública, donar conformitat a la sol·licitud del funcionari 444 per desenvolupar 
funcions de monitor, fora de l’horari laboral i a temps parcial, fins a l’1 de març 
de 2022.  

 
- Atesos els articles 108 punt B i 109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació 

del 19-2-2020 de funció pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter 
d’urgència, la treballadora pública interina 1217 com a monitora d’activitats 
dirigides (tonificació, ioga i aiguagim) pels usuaris de la tercera edat. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa Acexp 2021 00000 6967, per un 
import d’11.111 € (IGI inclòs). 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Es lliura l’informe d’intervenció RP2021003 en relació a les despeses 

realitzades durant el Nadal 2020. 
 
- Se sotmet a l'aprovació del Consell de Comú el plec de bases i condicions 

tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic nacional 
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per a la concessió de l’explotació del local ubicat a l’edifici del Centre Esportiu 
d’Ordino.  

 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/46 per un import total de 31.958,37€. 
• OPNP 2020/45065 per un import de 1.997,30 €. 

 
Resolució de subvenció 
 
Denegar la subvenció sol·licitada mitjançant expedient 11130/2020, atesa 
l’anul·lació de la prova com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. 
 
Modificacions pressupostàries 
 
- Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per 

un import de 1.300 €.  
 
- Transferència de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació per 

un import de 1.500 €. 
 

Central de contractació 
 
Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2021/7169 per un import de 4.350 €  i 
A 2021/7170 per un import de 2.800 €, aprovar el plec de bases pels treballs 
tècnics de revisió i manteniment del rocòdrom, dels sectors d’escalada, de les 
vies ferrades i dels barrancs d’Ordino. Expedient 2021/30.  
 
Publicacions al BOPA 
 
- Publicar al BOPA la relació BOEM16, de notificació d’acord d’embargament 

de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
- Publicar al BOPA la relació 58, de notificació col·lectiva de resolució 

d’aprovació de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers 
el Comú d’Ordino.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
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La Sra. Tudó agraeix l’informe que se li va lliurar en relació a les despeses de 
Nadal, tot i que l’import total no coincideix amb el que ella havia calculat.  
Afegeix que en aquesta acta encara s’han pagat més despeses de Nadal i aferma 
que li sembla excessiu el cost que ha suposat aquest any. 
A part, manifesta que s’han pagat alguns articles que ella no ha vist i que, per 
exemple, dos departaments diferents han comprat vestits, en aquest sentit, 
puntualitza que per a aquestes adquisicions s’haurien de demanar tres 
pressupostos per optimitzar els recursos i creu que el Comú s’ha de plantejar 
treballar la transversalitat entre departaments.  
 
El Sr. Serracanta recorda que, tal i com es va acordar en una Comissió de 
Dinamització i Turisme, donat que aquest any no es podien fer algunes activitats 
en el Christmas Village, s’invertiria en material de decoració que serviria per altres 
anys. 
Pel que fa als vestits, aclareix que no era només l’adquisició dels vestits sinó que 
s’incloïa la contractació de personal de suport per assegurar el compliment del 
protocol sanitari aprovat per celebrar el mercat. 
 
La Sra. Tudó apunta que el fet de contractar empreses que alhora han de 
subcontractar altres empreses per subministrar articles fa que el cost s’encareixi 
molt, si es demanessin pressupostos directament a les empreses que disposen 
dels materials evitaríem intermediaris i estalviaríem diners. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 8 DE MARÇ DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació: 
 
S’informa de la resposta al recurs administratiu interposat davant la comissió 
tècnica tributària contra la resolució del Comú d’Ordino número 8541/2020.  
 
OBRES I URBANISME 
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OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3050935, de data 4 de març de 2021. 
- Número 3050936, de data 4 de març de 2021. 
- Número 3050944, de data 4 de març de 2021. 
- Número 3050945, de data 4 de març de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat perquè el Comú d’Encamp s’encarregui de licitar i adjudicar el 
concurs internacional relatiu a la uniformitat dels agents de circulació comunals, 
segons l’acord de la reunió de la comissió interparroquial del 23 de febrer de 
2021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens electoral 
 
- Número 3049533, de data 29 d’octubre de 2020. 
- Número 3049536, de data 29 d’octubre de 2020. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
- Número 3050959, de data 5 de març de 2021. 
 
Comerç 
 
- Número 3050832, de data 23 de febrer de 2021. 
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- Número 3050872, de data 26 de febrer de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atesos els articles 108 punt c (supòsits per al nomenament de personal interí) i 

109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, iniciar el procediment per a la cobertura dels llocs 
de treball següents: 
 
• Quatre places de monitor de casal, en qualitat de treballadors públics 

interins, del 5 al 30 de juliol de 2021. 
• Quatre places de monitor de casal, en qualitat de treballadors públics 

interins, del 2 al 31 d’agost de 2021.  
• Quatre places de monitor de casal, en qualitat de treballadors públics 

interins, de l’1 al 7 de setembre de 2021.  
• Tres places de monitor referent de casal, en qualitat de treballadors públics 

interins, del 2 de juliol al 7 de setembre de 2021.  
• Dos places de monitor de colònies, en qualitat de treballadors públics 

interins, del 22 al 28 d’agost de 2021.  
 
- Donar conformitat a la creació del lloc de treball d’auxiliar de suport del 

Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, grup C, nivell IV.  
 

- Atesos els articles 108 punt c (supòsits per al nomenament de personal interí) i 
109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, iniciar un procés selectiu per a la cobertura d’un 
lloc de treball d’auxiliar de suport del Departament d’Educació, Cultura, 
Joventut i Benestar Social, en qualitat de treballador públic interí. 
 

- Atesos els articles 108 punt c (supòsits per al nomenament de personal interí) i 
109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, iniciar un procés selectiu per a la cobertura de tres 
places del lloc de treball  d’operari de Manteniment i Serveis Públics, en 
qualitat de treballadors públics interins. 

 
- Atesos els articles 108 punt c (supòsits per al nomenament de personal interí) i 

109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, iniciar un procés selectiu per cobrir el lloc de 
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treball d’operari/a de Manteniment i Serveis Públics, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na. 

 
- Atesos els articles 108 punt c (supòsits per al nomenament de personal interí) i 

109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, donar conformitat a la cobertura dels llocs de 
treball següents: 
• Un lloc de treball d’agent de Medi Ambient, en qualitat de treballador públic 

interí, del 3 de maig al 31 d’octubre de 2021. 
• Dos llocs de treball d’operari forestal, en qualitat de treballadors públics 

interins, del 14 al 30 de juny de 2021. 
• Dos llocs de treball d’operari forestal, en qualitat de treballadors públics 

interins, de l’1 al 31 de juliol de 2021. 
• Dos llocs de treball d’operari forestal, en qualitat de treballadors públics 

interins, de l’1 al 31 d’agost de 2021. 
• Un lloc de treball d’informador de la caseta del parc natural de Sorteny, en 

qualitat de treballador públic interí, de l’1 de juny al 30 de setembre de 
2021.  

• Un lloc de treball polivalent com a informador de la caseta del parc natural 
de Sorteny i com a controlador de l’aparcament de la Canya de la Rabassa 
de Sorteny, en qualitat de treballador públic interí, de l’1 de juliol al 31 
d’agost de 2021. 

• Dos llocs de treball de controladors de l’aparcament de la Canya de la 
Rabassa de Sorteny, en qualitat de treballadors públics interins, de l’1 al 31 
de juliol de 2021. 

• Dos llocs de treball de controladors de l’aparcament de la Canya de la 
Rabassa de Sorteny, en qualitat de treballadors públics interina, de l’1 al 31 
d’agost de 2021. 
 

- Atesos els articles 108 punt c (supòsits per al nomenament de personal interí) i 
109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, donar conformitat a la cobertura dels llocs de 
treball descrits a continuació, en qualitat de treballadors públics interins:  
 
• Un lloc de treball d’informador turístic per a  l’oficina de turisme, de l’1 de 

juny al 31 d’agost de 2021. 
• Un lloc de treball de guia cultural a la mola i serradora de la Cortinada, de 

l’1 de juliol al 31 d’agost de 2021. 
• Un lloc de treball de guia cultural a la mina de Llorts, del 14 de juny al 30 

de setembre de 2021. 
• Un lloc de treball de guia cultural a la mina de Llorts, de l’1 de juliol al 31 

d’agost de 2021. 
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• Un lloc de treball de guia cultural a la mina de Llorts, de l’1 al 31 d’agost de 
2021. 

• Un lloc de treball d’informador turístic Riberamunt, de l’1 de juliol al 31 
d’agost de 2021. 
 

- Atesos els articles 35 (criteri de provisió de places) i 36 (concurs de mobilitat) 
de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino, iniciar un procés de 
selecció, primer a través d’un concurs de mobilitat, per cobrir el lloc de treball 
d’agent de Medi Ambient i Serveis Públics en qualitat de treballador públic 
indefinit.  

 
- Atès l’edicte del 18-01-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de 

conserge de pavelló, adscrit al departament d’Esports i Centre Esportiu, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na, i vist l’informe favorable del comitè 
tècnic de selecció, nomenar el treballador públic interí 1218 com a conserge 
del Pavelló de Germans de Riba.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar la notificació de les presumptes 
infraccions constatades per un agent de Medi Ambient del Comú d’Ordino, 
segons l’Ordinació reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa 
de camins i senders de la parròquia d’Ordino de data 24.04.2014, comeses pel 
conductor d’un vehicle, donar conformitat a publicar al BOPA l’edicte de 
notificació corresponent.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Cedir al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior la sala la Cortinada de 
l’ACCO els dies 19 i 20 d’abril per realitzar un espectacle de la companyia Líquid 
Dansa pels alumnes de maternal de l’escola andorrana i de l’escola francesa 
d’Ordino.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una modificació de l’Ordinació de 
preus públics per a l’exercici 2021. 
 
- Se sotmet a l’acord del Consell de Comú: 

• Deixar sense efecte l’acord del Consell de Comú del 25 d’octubre de 2018, 
en relació a la compra de la parcel.la H, que està dins la zona d’allaus de 
les Salines, seguint el protocol d’acord signat el 22 de desembre del 1999  
i cancel·lar la reserva de crèdit pressupostari corresponent. 

• Retornar a Govern l’ingrés del 50% realitzat al 2019.   
 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la rectificació de l’expedient 
plurianual acordat pel Consell de Comú del 28 de desembre de 2020, en el 
marc de l’expedient de despesa plurianual i de l’adjudicació del concurs per la 
prestació del servei de neteja de les diferents instal·lacions i equipaments del 
Comú d’Ordino. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/54 per un import total de 616.134,01 €. 
• ACLO 2021/7427 per un import de 3.000 €. 
• ACLO 2021/7600 per un import de 140 €. 

 
- Resolució de subvencions 
 
Denegar la subvenció sol·licitada mitjançant l’expedient 11135/2020, atesa 
l’anul·lació de la prova com a conseqüència de la situació sanitària per la 
pandèmia de SARS-CoV-2.  
 

- Modificacions pressupostàries 

Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 
import de 140 €. 

 
- Central de contractació  
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Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/7315 per un import de 1.500 €, 
s’aprova el plec de bases pels serveis de desratització a la parròquia d’Ordino. 
Expedient 2021/35.  

 
- Lloguer habitatges 
 
Vist que l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2021 ha estat del -0,20%, donar 
conformitat perquè els preus dels lloguers que es cobren dels habitatges i de les 
dependències del Comú d’Ordino per a l’exercici 2021 es mantinguin igual que a 
l’exercici 2020. 
  
- Anul·lació de rebuts  
 
Donar conformitat a anul·lar els rebuts corresponents a sancions de circulació 
imposades a  vehicles amb matrícula estrangera que no ha estat cobrats i que 
han prescrit. 
 
- Notificacions 
 
Donar conformitat a la notificació col·lectiva d’aprovació de provisions de 
constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 15 DE MARÇ DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació: 
 
A demanda de l’associació Autea, el dia 2 d’abril s’il·luminarà de color blau la font 
del riu de Segudet, i si és possible a nivell tècnic l’escultura de la vaca situada a la 
rotonda d’entrada a Ordino, per commemorar el dia internacional de l’autisme. 
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Acord: 
 
Designar el Sr. S.R.M. com a representant del Comú d’Ordino, i el Sr. A.G.F. com 
a suplent, a la subcomissió permanent de treball tècnic en el marc de la mobilitat.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra menor següents: 
 
- Número 3050809, de data 19 de febrer de 2021. 
- Número 3051001, de data 9 de març de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3050602. 
  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050669, de data 5 de febrer de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050350, de data 20 de gener de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050480, de data 27 de gener de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050621, de data 2 de febrer de 

2021. 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049451, de data 21 d’octubre de 

2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050317, de data 18 de gener de 

2021. 
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Atenent al que estableix l’article 8.1, del Decret legislatiu del 26 de novembre del 
2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum, enviar al BOPA l’avís de publicació de la llista provisional d’electors. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Utilització de nom 

 
Número 3051041, de data 11 de març de 2021.  
 
Comerç 
 
- Número 3050067, de data 23 de desembre de 2020. 

 
- Número 3050291, de data 15 de gener de 2021.  
- Número 3050667, de data 5 de febrer de 2021. 
- Número 3050745, de data 16 de febrer de 2021. 
- Número 3050902, de data 2 de març de 2021. 
- Número 3050903, de data 2 de març de 2021. 
- Número 3050973, de data 8 de març de 2021. 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 

Donar conformitat a la proposta de resolució de l’expedient sancionador, instruït 
segons la denuncia efectuada pel cap de la secció de Patrimoni Natural d’aquest 
Comú, segons l’informe de data 13 de gener de 2021.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acords: 
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- Donar conformitat al conveni 2021/1004. Un cop estigui signat el conveni, 
incloure dues addendes. 

 
- Donar conformitat al contracte de concessió administrativa 2021/1005. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un crèdit extraordinari a la 

Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un import de 2.000 €. 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la relació detallada dels 

compromisos no liquidats a 31 de desembre del 2020. 
 
S’acorda la relació d’ordres de pagament següent:  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/62 per un import total de 145.295,71 €. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 
3. Proposta d’incorporació al pressupost 2021 de la dotació pel 

finançament d’una despesa plurianual. 
 
El Ple aprova, per majoria, la incorporació al pressupost 2021 de la dotació pel 
finançament de la despesa plurianual següent: 
 

Atès que per acord del Consell de Comú del 26 de novembre de 2020 es va 
acordar l’expedient de despesa plurianual per un import de 50.000 € per atorgar 
mitjançant un concurs el contracte d’idees per l’elaboració i la implantació d’un 
rètol informatiu d’entrada a la “Reserva de la Biosfera” d’Ordino, amb afectació a 
les dotacions que obligatòriament caldrà preveure en el pressupost per a l’exercici 
2021. 
 
Atès que el pressupost per a l’exercici 2021 acordat en la mateixa sessió no 
incloïa la dotació corresponent a aquesta despesa. 
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Atès el caràcter plurianual de la mateixa i d’acord amb l’article 64 de la Llei de les 
finances comunals que estableix que s’incorporen al pressupost els crèdits de les 
despeses plurianuals no liquidades en l’exercici precedent. 
 
S’acorda la incorporació al pressupost 2021 de la dotació pel finançament de la 
despesa plurianual per un import de 50.000 € per a la licitació del contracte 
d’idees per l’elaboració i la implantació d’un rètol informatiu d’entrada a la 
“Reserva de la Biosfera” d’Ordino, a la partida 1200/17110003/607001.  

Aquesta despesa es finança amb el romanent de tresoreria positiu existent al 
tancament de l’exercici 2020. 
 
 
4. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit al Centre 

Esportiu d’Ordino.  
 
El Ple aprova, per majoria, una transferència de crèdit al Centre Esportiu d’Ordino 
per un import de 45.000 €, segons l’informe d’Intervenció següent: 
 
Vista la recent adjudicació del contracte de neteja de la totalitat de les 
dependències del Comú, adjudicat mitjançant expedient plurianual del 
28/12/2020, al pressupost 2021 es va preveure la partida 
4025/34201000/213003 amb 45.000 € per finançar la despesa d’aquesta 
naturalesa corresponent al Centre Esportiu d’Ordino. 
 
Atès que l’expedient plurianual assigna de forma homogènia per a tots els 
departaments el concepte econòmic 227011 pel que fa al servei de neteja, i amb 
la voluntat de transferir la dotació corresponent. 
 
ACORD: 
 
El Consell de Comú en sessió de data 25 de març de 2021 aprova la següent 
transferència de crèdit. 
 
De: 
4025 34201004 213003 Contractes de manteniment 45.000 

     
A:     
4025 34201004 227011 Servei de neteja 45.000 
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5. Proposta de modificació de l’Ordinació tributària per a 
l’exercici 2021. 

 
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació tributària per a l’exercici 
2021, següent: 
 
Vista l’Ordinació tributària, del 26 de novembre del 2020, per a l’exercici 2021 
publicada al BOPA núm. 141 de data 2 de desembre de 2020. 
 
Vist que s’ha detectat un error en la publicació del preu per inscriure al cadastre 
comunal els edificis d’ús agrícola o ramaders i atesa la voluntat de corregir aquest 
error. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 25 de març de 2021 ha 
aprovat la següent: 

Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària del 26 de novembre del 
2020, per a l’any 2021 

 
Article únic 
 
Es modifica l’article 28 “Taxa per a la inscripció al registre administratiu i al 
cadastre comunal”, apartat 5.c Tipus de gravamen, per a modificar el preu 
corresponent al concepte d’edificis ús agrícola o ramaders, que queda de la 
següent manera: 
 

 
Disposició final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra. 
 
 
6. Proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics per 

a l’exercici 2021. 
 
El Ple aprova, per majoria, les modificacions de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2021, següents: 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2020, per a l’exercici 
2021 publicada al BOPA núm. 141 de data 2 de desembre de 2020. 
 

Edificis ús agrícola o ramader 53,34 € per unitat cadastral 
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Atesa la voluntat d’afegir un nou preu al Centre Esportiu d’Ordino per a 
l’abonament de 45 dies migdia, destinat als clubs esportius i federacions 
esportives del país. 
 
Atesa la voluntat d’afegir un nou preu al servei de transport públic parroquial en el 
marc del projecte de circuit turístic Riberamunt. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 25 de març de 2021 ha 
aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre 

del 2020, per a l’any 2021 
 
- Es modifica l’article 32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats 

que ofereix el Centre sportiu ”, apartat 2.A.4 Tiquets d’entrada al centre, per a 
afegir el nou preu que queda de la següent manera: 

 
4. Tiquet entrada al centre 

 
Adult Adult migdia Júnior de 

12 a 17 
anys 

Júnior de 6 
a 11 anys 

1 dia 9,80 €  7,75 € 3,50 € 
7 dies 52 € 36 €   
30 dies 130 € 85 €   
45 dies  165 € 110 €   
45 dies clubs i federacions  100 €   
1 dia residents 6,50 € 
1 dia posseïdors carnet jove 6,50 € 
1 dia posseïdors carnet club piolet 6,50 € 
1 dia estada esportiva alt nivell 
allotjament a Ordino 

2 € 

1 dia estada esportiva alt nivell 
allotjament a altres parròquies 

5 € 

 
- Tots els imports són per persona.  
- Els infants fins a 5 anys gaudeixen d’accés gratuït al Centre Esportiu.  
- Es considera junior a joves en edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós 
inclosos. 
- Per poder gaudir de la quota estudiant caldrà aportar un certificat d’estudis i 
tenir entre 18 i 25 anys ambdós inclosos. 

 
- Es modifica l’article 42 “Servei de transport públic parroquial” apartat 2 Import, 

per a afegir el nou preu  i que queda de la següent manera: 
 
2. Import 
      Preu per persona 

Bitllet únic d’un sol us 0,20 € 
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Abonament anual 50 € 
Billet Riberamunt vàlid per tot el 
dia sense límit de viatges 

1 € 

 
Disposició final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra. 
 
 
7. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a la Comissió 

de Manteniment, Serveis i Circulació. 
 
El Ple aprova, per majoria, un suplement de crèdit a la Comissió de Manteniment, 
Serveis i Circulació per un import de 58.748 €, segons l’informe d’Intervenció 
següent:  
 
Des de la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació s’informa de la voluntat 
de licitar un concurs per a l’adjudicació del servei d’intermediació en la gestió de 
l’estacionament regulat de la parròquia d’Ordino.  
 
Aquest servei inclou el lloguer de l’equipament en maquinària i software, així com 
el manteniment continuat de la instal·lació per la qual cosa cal formalitzar un 
expedient plurianual per un contracte inicial de 4 anys. 
 
Aquests equipaments i instal·lacions havien estat previstos inicialment al 
pressupost 2021 en el capítol d’inversions per un import previst de 58.748 € a la 
partida 8002/13310000/603000. 
 
Al pressupost 2021 es va preveure la partida 8002/13310000/226330 amb 9.000 
€ destinats al finançament dels costos d’utilització de la plataforma intermodal per 
la gestió d’aparcaments segons conveni vigent amb FEDA. 
 
Atesa la possibilitat de transferir els fons d’aquesta partida d’inversió al capítol 2 
pel finançament d’aquest concurs. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la 
a l’exercici següent. 
   
ACORD: 
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En mèrits a l’establert a la secció 4ª article 72 de la Llei 10/2003 del 27 de juny de 
les finances comunals, el Consell de Comú en la reunió del 25 de març de 2021 
acorda el suplement de crèdit següent: 
 
8002 13310000 226330 Serveis APP gestió aparcaments 58.748 
  
Aquest suplement de crèdit es finança amb la transferència de crèdit de les 
partides que es consideren reduïbles següents: 
 
8002 13310000 603000 Equipaments 58.748 

 
 
8. Proposta d’aprovació d’un expedient de despesa plurianual. 
 
El Ple aprova, per majoria, l’expedient de despesa plurianual següent: 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, 
capítol 2, article 5.1. 
 
Vist l’article 77 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, “extensió temporal 
dels crèdits: despeses plurianuals”. 
 
Vist l’article 9 de l’Ordinació pressupostària del Comú d’Ordino. 
 
Vist l’expedient de contractació 2021/31 per atorgar mitjançant concurs el 
contracte pel servei d’intermediació en la gestió de l’estacionament regulat de la 
parròquia d’Ordino. 
 
Vist que aquesta licitació implica la instal·lació d’un equipament en modalitat 
d’arrendament operatiu i el posterior manteniment de la instal·lació per un període 
inicial de 4 anys. 
 
Per tot el que el Consell de Comú de data 25 de març de 2021, aprova el 
següent: 
  
Article 1. S’aprova una despesa plurianual per un total de 58.748 € anuals 
impostos inclosos amb afectació als següents exercicis: 
 
2021 8002 13310000 226330 Servei APP gestió aparcaments 58.748 
2022 8002 13310000 226330 Servei APP gestió aparcaments 58.748 
2023 8002 13310000 226330 Servei APP gestió aparcaments 58.748 
2024 8002 13310000 226330 Servei APP gestió aparcaments 58.748 
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Article 2. Aquesta despesa plurianual es finançarà, tal com preveu l’article 77.5 de 
la Llei 10/2003 de les finances comunals, amb afectació a les dotacions que 
obligatòriament cal preveure en el pressupost per a l’exercici 2021 i següents fins 
l’exercici 2024. 
 
 
9. Proposta d’aprovació del plec de bases i condicions 

tècniques i administratives per a la convocatòria d’un 
concurs públic nacional, per a la concessió de l’explotació 
del local ubicat a l’edifici del Centre Esportiu d’Ordino. 

 
El Sr. Dolsa demana més informació en relació a l’objecte d’aquest concurs. 
 
El Sr. Serracanta respon que es tracta de la concessió del local del CEO, on 
actualment estan ubicats els simuladors virtuals esportius. Afegeix que aquesta 
activitat ha tingut molta acceptació i, a més, complementa l’oferta del Centre 
Esportiu d’Ordino, per aquests motius han cregut convenient la concessió de 
l’explotació del local a una empresa que fomenti activitats com els simuladors 
esportius virtuals.      
 
El Sr. Dolsa pregunta si és una continuïtat del contracte que es va signar amb 
l’Automòbil Club. 
 
El Sr. Serracanta contesta que es tracta de donar continuïtat als projectes 
d’esports virtuals per complementar els esports físics (o tradicionals) però que 
dependrà de les ofertes presentades.   
 
El Ple aprova, per majoria, el plec de bases i condicions tècniques i 
administratives per a la convocatòria d’un concurs públic nacional, per a la 
concessió de l’explotació del local ubicat a l’edifici del Centre Esportiu d’Ordino 
CC/document número 1. 
 
10.  Proposta de modificació de l’acord del Consell de Comú 

del 25 d’octubre del 2018, cancel·lació de la reserva de crèdit 
pressupostari corresponent i retorn a Govern de l’ingrés 
realitzat al 2019. 

 
El Consell de Comú en sessió del 25 d’octubre del 2018, a proposta de la Junta 
de Govern del 24 de setembre del 2018, va donar conformitat a: 

“Procedir a la compra de la parcel.la H que està dins la zona d’allaus de les 
Salines, seguint el protocol d’acord signat el 22 de desembre del 1999.  L’import 
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de la parcel·la establert en un inici, més els augments d’IPC dels anys 
subsegüents, és de 15.514 €. Facultar el cònsol major a signar tota la 
documentació necessària per portar a terme aquesta compra a Notaria. 

Per complir aquest acord es va fer la reserva de crèdit pressupostari corresponent 
que ha anat reconduint-se com a compromís no liquidat fins a la data d’avui. 

Tanmateix en compliment del protocol del 22/12/1999 Govern va ingressar al 
Comú d’Ordino la quantitat de 7.757 € corresponent al 50% d’aquest cost i es va 
fer constar com a dret reconegut i liquidat en el pressupost tancat del 2019. 

En el dia d’avui, no s’ha pogut formalitzar aquesta compra-venda atesa la 
defunció del titular amb qui s’havia negociat i per tant, ha quedat en suspens 
l’operació fins que es pugui reiniciar els contactes amb els nous titulars. 

Per aquest motiu, el Ple aprova, per majoria el següent:  

1. Deixar sense efecte l’acord del Consell de Comú del 25 d’octubre del 2018 
i cancel·lar la reserva de crèdit pressupostari corresponent. 

2. Retornar a Govern l’ingrés del 50% realitzat al 2019.   
 
 
11.  Modificació de l’expedient d’adjudicació del concurs per la 

prestació del servei de neteja de les diferents instal·lacions i 
equipaments del Comú d’Ordino. 

 
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, la modificació de 
l’expedient d’adjudicació del concurs per la prestació del servei de neteja de les 
diferents instal·lacions i equipaments del Comú d’Ordino següent: 
 

En data 28 de desembre de 2020 el Consell de Comú va acordar l’expedient de 
despesa plurianual i l’adjudicació del concurs per la prestació del servei de neteja 
de les diferents instal·lacions i equipaments del Comú d’Ordino. 

En concret el lot núm. 3 d’aquest concurs, corresponent als equipaments de 
Ribera amunt, es va adjudicar a l’empresa Ecoserveis amb el següent detall 
plurianual: 

 

 

 

S’ha constatat un error en l’expedient d’adjudicació que no afecta a la selecció 
del guanyador però sí a l’import adjudicat, atès que es va contemplar el preu 
mensual però no es va calcular correctament els mesos que s’havia de prestar el 

2021 4000 43200006 227011 1.308,86€ 
2022 4000 43200006 227011 1.308,86€ 
2023 4000 43200006 227011 1.308,86€ 
2024 4000 43200006 227011 1.308,86€ 



                     
                                             

CC/2021-03-05                                                                                                                                      39/40 

servei, i l’assignació de la partida pressupostària corresponent a la Caseta de 
Sorteny, per aquest motiu, s’acorda: 

 
- La modificació de l’expedient plurianual pel lot 3 i l’adjudicació a l’empresa 

Ecoserveis que quedaria de la següent manera: 

Lot 3 – Caseta Sorteny + WC del 15 de juny al 15 d’octubre 

 
 
 

 
Lot 3 - Mina de Llorts del 15 de juny al 15 d’octubre i Mola i serradora de Cal   Pla 
de la Cortinada 

 
 
 
 

- La formalització d’aquesta correcció mitjançant l’addenda al contracte 
corresponent. 

 
 
12.  Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la 

Comissió de Turisme, Dinamització i Esports. 
 
El Ple aprova, per majoria, la proposta de crèdit extraordinari a la Comissió de 
Turisme, Dinamització i Esports, per un import de 2.000 €, segons l’informe 
d’Intervenció següent: 

 
Des de la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports s’informa de la voluntat 
d’atorgar una subvenció corrent a l’associació Andorra Clúster Esports, pel 
finançament del seu projecte de foment econòmic de la indústria esportiva 
d’Andorra, que inclou intervencions específiques en el Centre Esportiu d’Ordino, 
amb el resultat d’una necessitat de despesa de 2.000 € 
 
En el pressupost 2021 no va dotar-se cap partida per aquest concepte. 
 
Atesa la possibilitat de transferir dotació de la partida 4010/34100000/482074 
destinada a la subvenció de la prova esportiva SKIM010 que ha estat anul·lada. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la 
a l’exercici següent. 

2021 6001 17110001 227011 2.547,72 
2022 6001 17110001 227011 2.547,72 
2023 6001 17110001 227011 2.547,72 
2024 6001 17110001 227011 2.547,72 

2021 4000 43200006 227011 2.582,72 
2022 4000 43200006 227011 2.582,72 
2023 4000 43200006 227011 2.582,72 
2024 4000 43200006 227011 2.582,72 
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Atès l’article 6, apartat 4t de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici que 
estableix que les transferències de crèdit que redueixin partides del capítol 4 de 
transferències corrents o capítol 6 d’inversions seran acordades en forma 
d’Ordinació pel Consell de Comú a proposta de la Junta de Govern, previ informe 
d’Intervenció. 
 
ACORD: 
 
En mèrits a l’establert a l’article 71 de la Llei 10/2003 del 27 de juny de les 
finances comunals i l’article 6 de l’Ordinació pressupostària, es proposa al Ple del 
Consell de Comú en la reunió del 25 de març del 2021 d’acordar el crèdit 
extraordinari següent: 
 

4010 34100001 482081 Andorra clúster esports 2.000 
 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la transferència de dotació de les 
partides següents: 
 

4010 34100000 482074 Skimo 10 2.000 
 
 
13.  Proposta d’aprovació de la relació dels compromisos no 

liquidats a 31 de desembre del 2020 i que s’han de reconduir 
al pressupost 2021, amb càrrec a romanent de tresoreria. 

 
El Ple aprova, per majoria, la relació dels compromisos no liquidats a 31 de 
desembre del 2020 i que s’han de reconduir al pressupost 2021, amb càrrec a 
romanent de tresoreria, detallats en el document annex CC/document número 2. 
 
 
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   
 
 


