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CONSELL DE COMÚ 
25 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
 
Lloc: Sala de Consell de l’edifici Administratiu 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13:33 h 
Hora d’acabament: 13:39 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables: 
 
Sr. J. Àngel Mortés Pons, cònsol major 
Sra. Eva Choy Guiu, cònsol menor 
Sr. Samuel Duró Backes, conseller major  
Sr. Eduard Betriu Lizarte, conseller menor 
Sr. Xavier Herver Merino, conseller i capità 
Sr. Jordi Serracanta Marcet, conseller 
Sra. Maria del Mar Coma Padilla, consellera 
Sra. M. Cristina Montolio Guasch, consellera 
Sra. Sandra Tudó Montanya, consellera 
 
Sr. Gilbert Blasi Font, secretari general. 
 
Excusa la seva absència l'Honorable conseller, Sr. Enric Dolsa Font per motius 
de salut. 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i, abans de cedir la paraula al 
secretari general per llegir l’ordre del dia, explica que s’han de retirar els punts 8, 
9 i 10 de l’ordre del dia enviat als consellers amb la convocatòria d’aquesta sessió 
donat que el Comú no ha rebut l’informe previ del Tribunal de Comptes que ha de 
constar al marc pressupostari.  
Un cop retirats aquests punts, el punt número 11 passa a ser el punt 8 i el punt 
12 passa a ser el punt 9. 
 
D’aquesta manera, la revisió del marc pressupostari, el pressupost i la memòria 
d’ingressos pel 2022 se sotmetran a l’aprovació del Consell de Comú quan es 
disposi de l’informe previ del Tribunal de Comptes.  
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Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 28 d’octubre de 

2021. 
 

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 25 d’octubre i 
del 2, 8 i 15 de novembre de 2021. 

 
3. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre d’immobilitzat de 

material divers. 
 

4. Proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 
2021. 

 
5. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a Gabinet de cònsols per un 

import de 10.000 €. 
 

6. Proposta d’aprovació del calendari de notificació de facturació i definició 
del període voluntari de pagament i presentació de la corresponent remesa 
al banc dels diferents conceptes tributaris previstos per a l’exercici 2022. 

 
7. Proposta d’aprovació del decret de festes obligatòries de la parròquia 

d’Ordino per a l’any 2022. 
 

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

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

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major 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 28 
d’octubre 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 28 d’octubre  
de 2021. 
 

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

el 25 d’octubre i del 2, 8 i 15 de novembre de 2021. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 25 D’OCTUBRE DE 2021 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació: 
 
S’informa de l’inici d’un procediment disciplinari contra D.F.G.  
 
Acord: 
 
Interposar recurs administratiu contra la resolució de Govern núm. 322967/2021 
que desestima la sol·licitud administrativa presentada per tots els comuns, per a 
la regularització de les transferències corresponents a l’any 2017. En cas que el 
recurs es desestimi, procedir amb la reclamació davant la jurisdicció 
administrativa. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la resolució de l’expedient número 001/2021, per una 

infracció urbanística, per haver realitzat una obra major sense llicència 
preceptiva, en els termes següents:  
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Primer.- Imposar al responsable de la infracció de l’obra una sanció 
econòmica de 1.000 €.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat.  
 
Tercer.- Atès que el dia 27 de juliol del 2021 es va autoritzar a la societat 
promotora la sol·licitud de llicència de construcció d’un edifici plurifamiliar, amb 
la resolució número 9106/2021, es considera regularitzada la situació 
urbanística.  
 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 

Obra menor: 
 
- Número 3054175, de data 22 d’octubre de 2021. 
- Número 3054050, de data 15 d’octubre de 2021. 
 
Obra major: 
 
Número 3053738, de data 30 de setembre de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
- Notificar al ministre de Territori i Habitatge l’informe efectuat pel Servei de 

Circulació en relació a la constatació d’un punt negre d’accidents vinculat a 
ciclistes en la xarxa viària C.S.340, concretament en el punt quilomètric 0,6 
Km.    

 
- Es resol favorablement la sol·licitud número 3053803, de data 4 d’octubre de 

2021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Per acord de la Junta de Govern del 17 de maig de 2021 es va incoar un 
expedient sancionador a C.V.A. 
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Vista la impossibilitat de notificar a l’interessat la proposta de resolució, es va 
publicar al BOPA un avís de notificació de la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador DAG EXP 001/2021.  
 
Atès que C.V.A. no s’ha personat al Comú, ni ha efectuat cap al·legació, segons 
el que estableix l’article 47 ter del Codi de l’Administració, es considera  notificada 
la proposta de resolució i, segons el Reglament regulador del procediment 
sancionador, s’acorda la resolució de l’expedient sancionador DAG 001/2021. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3054166, de data 22 d’octubre de 2021. 
 
Comerç 
 
- Número 3051516, de data 21 d’abril de de 2021. 
- Número 3053314, de data 9 de setembre de 2021. 
- Número 3053692, de data 29 de setembre de 2021. 
- Número 3053814, de data 5 d’octubre de 2021. 
- Número 3053971, de data 12 d’octubre de 2021. 
- Número 3053972, de data 12 d’octubre de 2021. 
- Número 3053985, de data 13 d’octubre de 2021. 
- Número 3054066, de data 18 d’octubre de 2021. 
- Número 3054099, de data 19 d’octubre de 2021. 

 
Cens electoral 
 
Número 3054073, de data 18 d’octubre de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atesa la sol·licitud formulada pel treballador públic 1203, i vist el punt 9 de 

l’apartat A, de l’article 73 de l’Ordinació de funció pública del Comú d’Ordino 
(permisos administratius), atorgar-li un permís administratiu de tres dies (29, 30 
i 31 d’octubre) perquè pugui participar en un esdeveniment esportiu.   
 

- Atesa la sol·licitud formulada pel treballador públic 1102 i vist el punt 9 de 
l’apartat A, de l’article 73 de l’Ordinació de funció pública del Comú d’Ordino  
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(permisos administratius), atorgar-li un permís administratiu de tres dies (3, 4 i 
5 de novembre) per participar en una prova esportiva.   

 
- Iniciar el procés de selecció per a la cobertura d’un lloc de treball d’operari de 

Manteniment i Serveis públics per un període de 12 mesos des de la data 
d’inici i amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Reemborsar a la treballadora pública 515 la quantitat d’11,48 euros, amb 

motiu de la permanència ininterrompuda en el lloc de treball durant més de 8 
hores, per necessitats del servei, coincidint amb els actes del Contradans del 
dia 9 d’octubre de 2021.  
 

- Reemborsar a la treballadora pública 14 la quantitat de 22,96 euros, amb 
motiu de la permanència ininterrompuda en el lloc de treball durant més de 8 
hores, per necessitats del servei, coincidint amb els actes del Contradans del 
dia 9 d’octubre de 2021. 
 

- Nomenar la treballadora pública 957 com a educadora de l’Escola bressol, en 
qualitat de treballadora pública interina, des de l’1 de desembre de 2021 fins 
al 30 d’abril de 2022, amb un salari de 1.461 euros bruts mensuals.  
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic 1000 com a monitor 
de Ludoescola, en qualitat de treballador públic interí, del 2 al 5 de novembre 
de 2021 amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada.  
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Resoldre el contracte de lloguer de la sala d’activitats del CEO, acordat en data 2 
d’agost de 2021. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 

 
• Relació d’ordres de pagament 
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O 2021/594 per un import total 77.733,96 €. 
 

• OPNP 2021/41433 per un import total de 12.392,62 €. 
• OPNP 2021/41466 per un import total de 132,24 €. 
• LO 41671/2021 per un import de 3.197,50 €. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Finances i Intervenció per un import 

de 979.745 €. 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 

social per un import de 1.000 €. 
 
• Ampliació de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 

import de 1.629 €. 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Finances i Intervenció, per un import 

de 500 €. 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Obres i Urbanisme per un import de 

500 €. 
 

- Central de Contractació 
 
• S’aprova el plec de bases per a la realització de la restauració d’estructures de 

pedra seca a la parròquia d’Ordino. Expedient 2021/107.  
 
• S’aprova el plec de bases pel subministrament i instal·lació d’equipaments de 

videovigilància a la parròquia d’Ordino. Expedient 2021/105.  
 
• S’acorda declarar deserta l’adjudicació del concurs públic nacional pel 

subministrament, en règim de lloguer, d’un vehicle amb accessoris per a la 
treta de neu expedient 2021/93. 

 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3054255, de data 28 d’octubre de 2021. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3054208, de data 26 d’octubre de 2021. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3052943, de data 11 d’agost de 2021. 
- Número 3053522, de data 21 de setembre de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
En relació a la sol·licitud número 3053294, i vista la documentació 
complementària lliurada per l’interessat: 
 

Primer.- Inscriure al registre del cadastre el dret de propietat de les finques 
amb referència cadastral 3U00162 i 3U00016, atès que aquestes dues finques 
consten inscrites al llibre del cadastre de l’any 1910 a (a) Robelló de Sornàs. 

 
Segon.- No modificar, mentre no s’aporti la documentació adient, al registre 
del cadastre el dret de propietat de les finques amb referències cadastral 
3U00104, i 3U00301, atès que no estan inscrites al cadastre de l’any 1910 a 
nom de casa Robelló.  

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada. 

  
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
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- Donar conformitat perquè S.L.J. realitzi una estada formativa, en descoberta 
professional, dirigida als alumnes del batxillerat professional de gestió i 
administració del Lycee Compte de Foix, del 8 de novembre al 3 de desembre 
de 2021 al Centre Esportiu. 
 

- Desestimar el recurs administratiu interposat per K.G.L. contra la resolució de 
l'expedient ED 12412/2021, registre número 3054165, en tots els seus 
extrems, i declarar que el procediment seguit per a la desestimació de la 
candidatura és ajustat a dret. 
 

- Nomenar A.F.F. com a auxiliar de suport a les activitats esportives del Centre 
Esportiu, en qualitat de treballadora publica interina, del 3 de novembre de 
2021 al 30 de juny de 2022, amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora 
treballada.  
 

- Nomenar el treballador públic 959 com a operari de Manteniment i Serveis 
públics amb suport a l’ACCO, en qualitat de treballador públic interí, des del 
16 de novembre de 2021 i per un període de 12 mesos, amb un salari de 
1.286,88 euros bruts mensuals. 
 

- Declarar desert l’edicte per a la cobertura del lloc de treball d’operari/a de 
Manteniment i Serveis públics, especialista en serralleria, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na. 

 
- Atès que l’edicte del 4-10-2021 pel qual es convocava un procediment 

selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de Manteniment i 
Serveis públics, especialista en serralleria, adscrit al Departament de 
Manteniment i Serveis públics, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, 
s’ha declarat desert, iniciar un nou procés de selecció per a la cobertura 
d’aquest lloc de treball.  

 
- Iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de cuiner/a 

de l’escola bressol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, del 23-12-
2021 al 7-01-2022, amb un salari de 9,61 euros bruts hora. 
 

- Iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de lletrat/da, 
en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, durant el període d’excedència 
amb reserva de plaça del treballador públic 885, amb un salari de 2.221,27 
euros bruts mensuals. 
 

- Iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’auxiliar de 
cuina de l’escola bressol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na per un 
període de 12 mesos des de la data i un salari de 1.286,88 euros bruts 
mensuals. 
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- Nomenar D.D.L. com a operari d’aparcament adscrit al Departament de 
Manteniment i Serveis públics, en qualitat de treballador públic interí del 3 de 
novembre de 2021 i durant el període de baixa mèdica del treballador públic 
1014, amb un salari de 1.303,47 euros bruts mensuals.  

 
- Atesa la sol·licitud d’excedència amb reserva de plaça formulada per la 

funcionaria 162, vist l’apartat b, del punt 2 de l’article 50 de l’Ordinació del 19-
2-2020 de Funció Pública del Comú d’Ordino i segons l’edicte del 14-10-21 
pel qual es va fer pública la seva designació com a membre del Tribunal de 
comptes: 
Atorgar una excedència amb reserva de plaça a la funcionària 162, a partir del 
9 de novembre de 2021, per una durada màxima de dos mandats. 

 
- Iniciar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de 

recepcionista del Centre Esportiu, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na 
del 9 de desembre de 2021 al 8 de desembre de 2022, els dissabtes de 10 a 
14h i de 16 a 20h, o 21 h (a les 21 h de desembre a abril) i els diumenges de 
15h a 20h, de desembre a abril, amb un salari de 9,61 euros bruts hora. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Aprovar les tarifes del refugi guardat Borda de Sorteny per a l’any 2022 detallades 
a l’acta.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Mantenir els preus comercials amb els hotels de la parròquia d’Ordino i de la 

Massana que tenen conveni de col·laboració amb el CEO per a la temporada 
2021-2022. 

 
- Donar conformitat al model de conveni de col·laboració entre els hotels de les 

parròquies d’Ordino i de la Massana i el Comú d’Ordino. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Revisió del marc pressupostari 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la revisió del marc pressupostari del 
mandat 2020/2023 per a l’exercici 2022 d’acord amb la Llei 32/2014 de SEFP.  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/601 per un import total  231.196,89 €. 

 
• LO 42629/2021 per un import de 1.500 €. 
• ACLO 42734/2021 per un import de 304,72 € 

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

un import de 2.260 €. 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i  Esports per 

un import de 3.940,29 €. 

 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per 

un import de 304,72 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi ambient i 
Sostenibilitat per un import de 1.000 €. 

 
- Central de Contractació 
 
• Vistes les ofertes presentades al concurs públic nacional pel subministrament 

de bicicletes de ciclisme indoor i les seves consoles pel Centre Esportiu 
d’Ordino, expedient 2021/87. 
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En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, s’adjudica a l’empresa Roca 
& Ribes el subministrament de 21 bicicletes de ciclisme indoor i les seves 
consoles pel Centre Esportiu d’Ordino.  

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/42313 per un import total de 

30.000 €, s’acorda aprovar el plec de bases per a la realització dels treballs de 
substitució d’un ascensor de l’aparcament vertical del Centre Esportiu 
d’Ordino. Expedient 2021/115. 
 

• Vist que per edicte del 20 de setembre del 2021 es va convocar el concurs 
públic nacional pels treballs de substitució i subministrament de finestres i 
panells per a la Casa Nova del Comú, expedient 2021/94, i donat que no s’ha 
rebut cap oferta econòmica ni documentació, es declara deserta l’adjudicació 
del concurs nacional pels treballs de substitució i subministrament de finestres 
i panells per a la Casa Nova del Comú, i s’acorda iniciar un nou procés de 
contractació. 

 
- Resolució de subvencions 
 
• Denegar la sol·licitud de subvenció tramitada mitjançant l’expedient 

11159/2020 vist que l’entitat organitzadora va haver d’anul·lar la prova pel mal 
temps. 

 
• Denegar la sol·licitud de subvenció tramitada mitjançant l’expedient 

11149/2020 donat que el reglament de subvencions esportives només permet 
l’atorgament de subvencions esportives a clubs i entitats esportives 
andorranes i que l’entitat organitzadora és un club estranger. 
 

• Denegar la sol·licitud de subvenció tramitada mitjançant l’expedient 
11151/2020 vist que l’entitat organitzadora no ha ofert un esdeveniment que 
s’adapti a la seva demanda inicial. 

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



                     
                                             

CC/2021-11-25                                                                                                                                      13/24 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 8 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud d’obra menor número 3054314, de data 3 de 
novembre de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
- En el marc de l’expedient administratiu, EXP_CAD-12, i d’acord amb l’article 

32 de l’Ordinació de Cadastre, concedir un termini de quinze dies hàbils als 
interessats perquè puguin examinar la documentació de l’expedient aportada, 
posteriorment al seu escrit d’al·legacions de data 25 de juny del 2021, per la 
societat P.O.SLU, i perquè pugui formular les al·legacions i aportar la 
documentació que consideri oportuna en defensa dels seus drets. 
 

- Donar conformitat a la sol·licitud número 3054204, de data 26 d’octubre del 
2021. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:  
 
- A 2021/44154, per un import de 5166,48 € IGI inclòs.  
- A 2021/44155, per un import de 2.600,34 € IGI inclòs.  
- ACEXP 2021/43404, per un import de 11.854,34 € IGI inclòs (segons 

contracte 2017/145. 
- ACEXP 2021/43856, per un import de 4.800 € IGI inclòs. 

 
CIRCULACIÓ 
 
Acorda: 
 
En aplicació de l’Ordinació de guals i reserves d’estacionament - publicada al 
BOPA núm. 58, any 2014-, donar conformitat a la modificació d’ofici de la 
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resolució 3902/2013, en relació a l’espai reservat a l’estacionament de vehicles 
per a càrrega i descàrrega d’equipatges dels clients de l’establiment. 
A aquest espai li correspondrà l’autorització número 1 amb unes dimensions de 
15 metres lineals. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de descàrrec de sanció 
següents: 
 
-    Sol·licitud número 3052151, de data 10 de juny de 2021.  
-  Sol·licitud número 3053333, de data 9 de setembre de 2021. 
-  Sol·licitud número 3051796, de data 14 de maig de 2021.  
-  Sol·licitud número 3050337, de data 20 de gener de 2021.  
-  Sol·licitud número 3051352, de data 9 d’abril de 2021. 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds de descàrrec de sanció  
següents: 
 
-   Sol·licitud número 3051774, de data 12 de maig de 2021. 
-   Sol·licitud número 3053400, de data 14 de setembre de 2021.  
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 
- Iniciar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’operari/a de 

Manteniment i Serveis públics, especialista xofer, en qualitat de treballador/a 
públic/a interí/na per una durada de 12 mesos des de la data d’inici i amb un 
salari de 1.286,88 euros bruts mensuals.   

 
- Atorgar una compensació de 45,47 euros bruts a les persones que treballin 

donant suport a la celebració del dia internacional de les muntanyes, el 13 de 
desembre de 20 a 23 h. 
 

- Atès l’edicte del 4-10-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de Manteniment i Serveis 
Públics, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i 109 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino,  nomenar la treballadora 
pública 780 per a aquest lloc de treball.  

 
- Atès l’informe de la cap del Departament de Turisme i segons el punt 4 de 

l’article 10 (assistència a actes o suport a altres departaments) donar 
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conformitat perquè les treballadores públiques 166, 76, 431, 304 i 555 donin 
suport al Departament de Turisme per a l’organització de la Fira de Nadal. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un crèdit extraordinari a Gabinet 

de Cònsols per un import de 10.000 €. 
 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú el calendari fiscal per a l’exercici 
2022. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/622 per un import total  28.416,16 €. 
 

• ACLO 42768/2021 per un import de 100.000 €. 
• OPNP 43472/2021 per un import de 9.565,13 €. 

 
- Donat que s’ha constatat un error en els imports acordats per la Junta de 

Govern del 18 d’octubre de 2021 corresponents al repartiment del lloguer del 
semovent, un cop verificats i corregits, donar conformitat al pagament de la 
prestació de serveis de sementalía d’acord amb la liquidació corregida.  

 
Segons aquests imports, s’acorden les operacions de pagament següents: 
 

• ACLO 44161/2021 per un import de 253,33 €. 
• ACLO 44162/2021 per un import de 253,33 €. 
• ACLO 43476/2021 per un import de 570 €. 
• ACLO 43477/2021 per un import de 570 €. 
• ACLO 44164/2021 per un import de 253,33 €. 
• ACLO 44165/2021 per un import de 570 €. 
• ACLO 43480/2021 per un import de 570 €. 
• ACLO 44166/2021 per un import de 253,33 €. 
• ACLO 44167/2021 per un import de 253,33 €. 
• ACLO 44168/2021 per un import de 253,33 €. 
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- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Obres i Urbanisme per un import 

d’11.300 €. 
 
• Ampliació de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 

import de 949 €. 
 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Desestimar el recurs administratiu presentat per I.M.C.S. i C.C.F. i declarar 
l’adjudicació del concurs amb caràcter d’urgència pel lloguer i manteniment del 
servei d’intermediació en la gestió de l’estacionament regulat de la parròquia 
d’Ordino ajustada a dret.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra major següents: 
 
- Número 3051022, de data 10 de març de 2021. 
- Número 3052509, de data 6 de juliol de 2021. 
- Número 3052733, de data 23 de juliol de 2021. 

 

ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
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Se sotmet a l'aprovació del Consell de Comú el decret de festes obligatòries de la 
parròquia d’Ordino per a l’any 2022. 
 
Acord: 

 
Vist el calendari laboral publicat per Govern per a l'any 2022, s’acorda la 
publicació al BOPA d’un avís amb els dies festius dels departaments comunals 
per a l’any 2022. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Utilització de nom 

 
Número 3054147, de data 21 d’octubre de 2021. 

 
Cens de població 
 
Número 3054352, de data 8 de novembre de 2021. 

 
Comerç 
 
- Número 3052987, de data 16 d’agost de 2021. 
- Número 3053214, de data 2 de setembre de 2021. 
- Número 3053716, de data 29 de setembre de 2021. 
- Número 3053792, de data 4 d’octubre de 2021. 
- Número 3053862, de data 7 d’octubre de 2021. 
- Número 3053896, de data 8 d’octubre de 2021. 
- Número 3053943, de data 11 d’octubre de 2021. 
- Número 3053989, de data 13 d’octubre de 2021. 
- Número 3054051, de data 15 d’octubre de 2021. 
- Número 3054072, de data 18 d’octubre de 2021. 
- Número 3054074, de data 18 d’octubre de 2021. 
- Número 3054151, de data 21 d’octubre de 2021. 
- Número 3054211, de data 26 d’octubre de 2021. 
- Número 3054212, de data 26 d’octubre de 2021. 
- Número 3054313, de data 3 de novembre de 2021. 
- Número 3054350, de data 8 de novembre de 2021. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la campanya “Black friday”, del 22 novembre al dissabte 27 
novembre de 2021, per incentivar les vendes dels articles de la botiga del CEO.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Informes de control financer 

 
- Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes 

anuals de la temporada 2020/2021 de la societat SECNOA, SA. 
 

- Es lliura l’informe d’Intervenció i l’informe de revisió limitada emès per 
l’empresa GM Consultors en relació a la liquidació dels comptes de 
l’esdeveniment FWT 2021.  

 
- Es lliura l’informe d’Intervenció i l’informe de revisió limitada emès per 

l’empresa GM Consultors en relació a la liquidació dels comptes de 
l’esdeveniment Trofeu Borrufa 2021.  

 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/626 per un import total de 24.277,21 € 

 
Central de Contractació 
 
Aprovar el plec de bases pels treballs de subministrament de combustible 
(estelles) pel Centre Esportiu d’Ordino. 
 
Publicació BOPA 
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Publicar al BOPA la relació MUL42, de sancions de circulació que no han pogut 
estar notificades de forma individual.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 
3. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre 

d’immobilitzat de material divers. 
 
El Ple aprova, per assentiment, la baixa definitiva del registre d’immobilitzat dels 
actius següents: 
 

Núm. Descripció Quantitat Import Pendent 
amort. 

11231-5204 Philips Brilliance 190BW9 – Pantalla ‘19 1 156,90 € 0 

11231-5176 Benq E900WA LCD Monitor  1 141,18 € 0 

11231-5274 HP Compaq LA1951g – Pantalla 19’’ 1 180,81 € 0 

11231-5352 Intel Core 2 Duo CPE E7600 1 513,20 € 0 

11231-5293 Intel i3-2120 3,30 GHz 1 335,71 € 0 

11231-5257 Intel Core i5-44605 2.90 GHz 1 688,44 € 171,60 € 

  Telèfon antic Samsung SGH-C270 1     

11231-5238 Intel Core i5-44605 2.90 GHz LENOVO 1 628,99 € 0 

11236-6216 IBlackview BV6800 Pro (Wiko) 1 199 € 169,61 € 

  Pantalla A150x1 15’’ 1     

11231-5110 Pantalla HP L1510 15’’ 1 189 € 0 

11231-5266 Telèfon wiko Lenny 4 Dual Sim   1 99,68 € 49,84 € 

11231-5128 Intel Core i3 CPU 540 1 524,04 € 0 

  TV Philips Gimnàs 1     

  Bicicleta cycling de la marca Schwinn 1     

 
Aquest material es dona de baixa per la seva obsolescència i el seu destí és la 
deixalleria. 
 
 
4. Proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics per 

a l’exercici 2021. 
 

El Ple aprova, per assentiment, la modificació de l’Ordinació de preus públics per 
a l’exercici 2021 següent: 
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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. 
 
Atesa la voluntat d’establir uns preus nous pel finançament de les activitats que es preveu realitzar 
en el context de les festivitats de Nadal 2021. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 25 de novembre del 2021 proposa la 
modificació següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del 2020, per a 

l’any 2021 
 
Article primer 
 
Es modifica l’article 34 “Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme”, per 
afegir un nou apartat H) Activitats Nadal 2021, que queda de la següent manera: 
 
Article 34. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme   

 
1. Fet generador 

... 
 
H) Activitats Nadal 2021 

 
2. Imports  

... 
 
H) Activitats de Nadal (desembre 2021 ) 
H.1 Entrada al concert de nadales 
Entrada única per a tot tipus de públic 

2 € 

H.2 Taller de la cerimònia del té 
Inscripcions adults a partir de 15 anys 

10 € 

H.3 Entrada giravolta de titelles 
Entrada única per a tot tipus de públic 

2 € 

 
3. Bonificacions 

... 
 
Gaudeixen d’una bonificació del 100% els infants menors de 3 anys en el preu de 
l’entrada al concert de nadales i al giravolta de titelles. 
 
Disposició final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
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5. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a Gabinet de 
cònsols per un import de 10.000 €. 

 
La Sra. Tudó demana més informació sobre aquest crèdit extraordinari.   
Comenta que a l’informe d’Intervenció s’explica que és per finançar el segon 
projecte més votat del pressupost participatiu, però vol saber en què consisteix, 
com es farà el retorn d’aquests diners en vals a la parròquia. 
I qüestiona si aquesta proposta s’ha treballat en alguna comissió o, si s’hauria de 
poder treballar en altres projectes més interessants per a la parròquia.  
 
La Sra. Choy explica que el segon projecte més votat entre les propostes del 
pressupost participatiu va ser el reciclatge invers. A l’haver quedat disponibles 
10.000 €, del previst pel pressupost participatiu, s’està treballant amb el 
Departament de Manteniment, que és qui s’encarrega de la gestió dels residus, la 
possibilitat de tirar endavant aquest projecte. 
De moment s’ha canviat la partida pressupostària per poder començar a treballar i 
la idea és instal·lar dues màquines de reciclatge invers, que es poden obtenir 
gratuïtament i, per tant, aquests diners es destinaran als vals de descompte per a 
utilitzar en els establiments.  
 
La Sra. Tudó pregunta si quan s’esgotin els 10.000 € deixaran de funcionar les 
màquines obtingudes gratuïtament? 
 
La Sra. Choy afirma que és així. 
 

El Ple aprova, per assentiment, un crèdit extraordinari a Gabinet de cònsols per 
un import de 10.000 €, segons l’informe d’Intervenció següent: 
 
Des de Gabinet de cònsols s’informa que resta disponible la quantitat de 10.000 € de la dotació 
prevista en la partida per destinada al pressupost participatiu d’aquest exercici, un cop finançada 
l’activitat que va resultar guanyadora. 
 
Donada la voluntat de finançar el segon projecte més votat dels presentats, pel projecte 
participatiu, que consisteix en la instal·lació d’una màquina de reciclatge, que premiarà a les 
persones que depositin el material reciclable que es determini amb uns vals amb un valor 
econòmic que podran fer efectius en compres de béns o serveis en els comerços de la parròquia 
que s’adhereixin al projecte. 
 
Al pressupost 2021 no es va dotar cap partida en el capítol 2 de despesa corrent per aquest 
concepte. 
 
Atesa la possibilitat de transferir fons de la partida 4030/92400002/609010 destinada a finançar 
inversions resultants del pressupost participatiu. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent. 
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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. 
 
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, el Ple del Consell de Comú en la reunió del 25 de 
novembre del 2021, acordar el crèdit extraordinari següent: 
 
1000 92400002 226100 Pressupost participatiu – Màquina reciclatge 10.000 

 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la transferència de dotació de les partides següents: 
 
4030 92400002 609010 Pressupost participatiu 10.000 

 
 

6. Proposta d’aprovació del calendari de notificació de 
facturació i definició del període voluntari de pagament i 
presentació de la corresponent remesa al banc dels 
diferents conceptes tributaris previstos per a l’exercici 2022. 

 

El Ple aprova, per assentiment, el calendari fiscal per a l’exercici 2022 següent: 
 

Tribut Data inici 
notificació de 

facturació 

Data presentació 
remesa bancària al 

cobrament 

Data fi període voluntari 
i inici del període 

executiu 
Impost tradicional del foc i lloc 17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022 

Impost sobre la propietat 
immobiliària  i Taxa de serveis 
públics vinculada. 

17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022 

Impost sobre els rendiments 
arrendataris 

02/02/2023 02/02/2023 01/04/2023 

Impost sobre la radicació 
d’activitats comercials, 
empresarials i professionals i 
Taxa de serveis públics 
vinculada. 

17/03/2022 04/05/2022 30/06/2022 

Taxa de manteniment de 
cementiris 

17/03/2022 04/05/2022 30/06/2022 

Rètols indicadors i publicitaris 17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022 

Reserves d’estacionament i 
guals 

17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022 

Taxa per serveis a gossos de 
companyia 

04/04/2022 
 

04/05/2022 04/06/2022 

Taxa per l’ocupació de domini 
públic – Terrasses - 

01/09/2022 03/10/2022 01/12/2022 



                     
                                             

CC/2021-11-25                                                                                                                                      23/24 

 
Aquest calendari es publicarà al BOPA, a la web institucional i al Butlletí informatiu 
comunal. 

 
 

7. Proposta d’aprovació del decret de festes obligatòries de la 
parròquia d’Ordino per a l’any 2022. 

 
Vist el calendari laboral publicat pel Govern per a l'any 2022, el Ple aprova, per 
assentiment, el decret de festes obligatòries de la parròquia d’Ordino, per a l’any 
2022, següent: 
 
Decret del 25-11-2021 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia 
d’Ordino per a l’any 2022. 
 
El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 25 de novembre de 2021, 
 
Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 20 d’octubre de 2021, pel qual es fixa el 
calendari laboral per a l’any 2022,  
 
Decreta: 
 
Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2022 són el 29 de juny, 
diada de St. Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles: 
 
Ordino 
 3 i 4 de juliol, Festa del Roser  
 16 de setembre, Festa major 
 
Sornàs 
 16 d’agost, Festa major 
 
Ansalonga 
 20 de gener, Sant Sebastià  
 29 de setembre, Festa major 
 
La Cortinada 
 3 i 4 de setembre, Festa major 
 
Llorts 
 6 i 7 d’agost, Festa major 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 
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8. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària per a l’exercici 

2022. 
 

El Ple aprova, per assentiment, l’Ordinació tributària per a l’exercici 2022 que 
s’annexa a aquesta acta com a document CC/document número 1. 

 
 

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

 
El Ple aprova, per assentiment, l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2022 
que s’annexa a aquesta acta com a document 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   
 
 


