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CONSELL DE COMU 
26 D’ABRIL DE 2018 

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.32 h 
Hora d’acabament: 13.44 h 

Assistents: 

Els Honorables Senyors i Senyores: 

J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu

La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 

Ordre del dia previst: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 de març de 2018.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 26 de març i 4, 9 i 16 d’abril de 2018.

3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 2017.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 

de març de 2018 
 
El Sr. 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 29 de març de 
2018. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes 

de les actes de les Juntes de Govern del 26 de març i del 4, 9 
i 16 d’abril de 2018. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 26 DE MARÇ DE 2018 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1017. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
  
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1018. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3039813, de data 2 de març de 2018. 
- Número 3039995, de data 20 de març de 2018. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1019. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3034954, de data 23 de novembre de 2017. 
- Número 3039071, de data 20 de desembre de 2017. 
- Número 3039856, de data 7 de març de 2018. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:   
 
- Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 

1109, des del proper 2 de maig fins al 3 de juliol d’enguany.  
 
- Donar conformitat a la regularització de la paga extraordinària en els casos de 

baixes mèdiques.   
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- Donar conformitat a la formació de la funcionària 635. 

 
 

TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
- Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tots els corredors que 

participin a la JAM EXTREM FREERIDE. Als acompanyants se’ls aplicarà el preu 
de resident. 
 

- Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tots els participants del 6è 
CAIAC EXTREM VALL D‘ORDINO. 

 
També se’ls facilitaran 15 targetes d’estacionament gratuït a l’aparcament 
Camp de la Tenada per les furgonetes dels participants. 

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Interès legal i interès moratori 
 
D’acord amb l’article 27 de la Llei del pressupost general pel 2018 publicat al Bopa 
17 del 21/3/2018, queden establerts els interessos legals i moratoris següents per 
a l’exercici 2018:  
 

 2018 2017 any anterior 
Interès legal 0,843% 0,846% 
Interès moratori 1,686% 1,692% 

 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
- 2018/7922, per un import total de: 61.846,38€. 
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- 2018/148, per un import total de 8,87€. 
 

• ACLO 2018/7802, per un import de 300.000€. 
• ACLO 2018/7803, per un import de 250.000€. 
• ACLO 2018/8013, per un import de 16.500€. 
• LO 2018/7922, per un import de 4.116,21€. 
• LO 2018/7925, per un import de 10.328,78€. 
• LO 2018/7931, per un import de 1.007,07€. 
• LO 2018/7935, per un import de 251,27€. 
• LO 2018/7938, per un import de 359,04€. 
• LO 2018/7946, per un import de 244,45€. 
• LO 2018/7951, per un import de 1.500€. 
 

- Central de Contractació 
 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/5872, amb un import total de 

750€,  aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives 
per a la convocatòria del concurs públic nacional, per la contractació d’una 
empresa per realitzar la neteja dels vidres de l’Escola Bressos la Baldufa. 
 

• Mitjançant l’autorització de despesa número A 2018/5874, amb un import 
total de 530€, aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i 
administratives per a la convocatòria del concurs públic nacional per al 
subministrament de cartells d’obra.  

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 4 D’ABRIL DE 2018 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 26 març de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords:  
 
Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte de 
construcció del telecabina Tristaina, situat a Arcalís.  
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3040073, de data 28 de març de 2018. 
- Número 3040085, de data 29 de març de 2018. 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
Acords:  
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Donar conformitat al nom guanyador que designarà el futur del Centre sociocultural 
i que s’estableix com: “Centre Sociocultural L’Estudi”.  
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Ludoescola 

 
A demanda de l’associació KukumiKu que col·labora amb Solidary Wheels, 
emplaçar  a la ludoescola un punt de recollida de material. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/192, per un import total de: 
12.822,05€. 

• ACLO 2018/9431, per un import de 500€. 
• LO 2018/9304, per un import de 1.343,87€. 
• ACLO 2018/9299, per un import de 100,99€. 
• O 2018/9308, per un import de 1.917,89€. 
• O 2018/9309, per un import de 392,45€. 
• O 2018/9310, per un import de 272,83€. 
• O 2018/9311, per un import de 645.12€. 
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• O 2018/9312, per un import de 131,71€. 
 
- Central de Contractació 
 

Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/7212, amb un import total de 
16.000€, aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives 
per a la convocatòria del concurs públic pels treballs de reparació del pont de 
Vilar.  

 
- Reconducció de compromisos de despesa 
 

A Proposta de la junta, donar conformitat a la reconducció al pressupost 2018, 
dels compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici 2017, per 
un import total de 967.681,42€. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 9 D’ABRIL DE 2018 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 4 d’abril de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1020. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 2018/1021. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Menor: 
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Número 3040108, de data 4 d'abril de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 

• Donar de baixa al registre del cadastre les unitats cadastrals que s’han vist 
afectades pel pla parcial de la unitat d’actuació UA-21. 

 
• Inscriure al registre del cadastre les parcel·les que resulten de la segregació, 

reparcel·lació, i adjudicació de les parcel·les resultants del mencionant pla 
parcial.  

 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens de població 
 
- Número 3039914, de data 15 de març de 2018. 
- Número 3039943, de data 16 de març de 2018. 

 
Comerç 
 
- Número 3039944, de data 16 de març de 2018. 
- Número 3040097, de data 3 d’abril de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat la formació de l’agent de l’administració de caràcter eventual 

974. 
 

- Donar conformitat a la formació de l’agent de l’administració de caràcter indefinit 
830. 

 
- Declarar desert l’edicte per contractar dos auxiliars pel Servei de Circulació, atès 

que cap dels candidats presentats ha superat les proves de selecció. 
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- Donar conformitat a iniciar el procediment per a la provisió de dues places 
d’auxiliar de circulació a través de la convocatòria d’un edicte extern.  
 

- Declarar desert l’edicte intern per a cobrir el lloc de treball de cap del 
Departament de Manteniment i Serveis. 
 

- Donar conformitat a iniciar el procediment per a la convocatòria ocupar el lloc 
de treball de cap de Departament de Manteniment i Serveis mitjançant un edicte 
extern.  
 

- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 1105, per una durada 
màxima de 18 mesos. 

  
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat que el Comú d’Ordino participi amb un estand a la segona edició 
de la mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut organitzada pel Comú d’Escaldes-
Engordany els dies 2 i 3 de juny. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la promoció de 2x1 amb les samarretes del “Casamanya” 

que es venen a la botiga del CEO i a l’oficina de Turisme. 
 
- Donar conformitat a oferir als 5 esportistes d’elit subvencionats pel Comú la 

mateixa bonificació que la Quota Estrella pel que fa la utilització de l’aparcament 
de Prat de Vilella, mitjançant el pagament de la part proporcional dels 25€ (2,08€ 
mensuals) que separa la Quota + de la Quota Estrella. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/196, per un import total de 
47.770,57€. 

• 2018/9489, per un import de 290.09€. 
• OPNP 2018/9490, per un import de 116,94€. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 

Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Obres i Urbanisme per un import de 
4.544€. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 16 D’ABRIL DE 2018 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
- A proposta de la junta es dona conformitat a la proposta relativa a la societat 

SECNOA, SAU. pel que fa a la Junta Universal d’accionistes. 
 

- A proposta de la junta es dona conformitat la proposta relativa a la societat 
SECNOA, SAU. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 2018/1022. 
   
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3040167, de data 9 d'abril de 2018. 
- Número 3040190, de data 10 d'abril de 2018. 

 
Resoldre favorablement les propostes de despesa següents:  
 
- ACEXP 2018/10072, per un import de 13.101,17€. 
- AC 2018/10073, per un import de 1.641,90€. 

 
 
- En relació  als treballs per canviar els fanals de la Clota Verda, s’ha rebut d’una 

comunitat d’usuaris la proposta de participació ciutadana en el cost d’aquestes 
obres en reconeixement a l’atenció del Comú a les seves demandes,  amb un 
import aproximat de 3.814€. A tal efecte s’acorda acceptar aquesta aportació 
que es farà efectiva mitjançant ingrés bancari. 

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1023. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda en motiu de l’homenatge en memòria del difunt 
J.M.A i autoritzar la programació presentada. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord:  
 
Donar conformitat al conveni 2018/1024. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
- Número 3040120, de data 4 d’abril de 2018. 
- Número 3040128, de data 4 d’abril de 2018. 

 
Comerç 
 
- Número 3039785, de data 26 de febrer de 2018. 
- Número 3040074, de data 28 de març de 2018. 

 
Terrasses de bar 
 
Número 3039898, de data 13 de març de 2018. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Iniciar el procés de provisió de places vacants per a la cobertura d’una plaça 

com a educador/a en qualitat d’agent de l’administració de caràcter indefinit. 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud de la funcionària 141. 
 
- Donar resposta a la demana de la funcionària 141. 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud de pràctiques com a monitor de ludoescola. 
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
- Donar conformitat al conveni 2018/1025 

 
- Donar conformitat a enregistrar les imatges de la càmera ubicada a la porta 

d’entrada de l’Edifici Administratiu del Comú d’Ordino, amb la corresponent 
senyalització. El cost per gravar les imatges seria de 80 € (preu llicencia).      
 
 

TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la gratuïtat de 4 entrades a la mina de Llorts, 4 entrades a la 
Mola i Serradora i 4 maillots Tour Ordino pel sorteig de Sant Pere. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Donar conformitat a tancar el CEO per parada tècnica. La parada tècnica 
s’efectuarà del 25 de juny al 15 de juliol de 2018 i es tancarà per zones. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 2018/242, per un import total de 72.338,33€. 
• O 2018/10623, per un import de 6.196,52€. 
• O 2018/10624, per un import de 364,50€. 
• O 2018/10625 per un import de 729€. 
• OPNP 2018/10627 per un import de 24€. 
• ACLO 2018/10626 per un import de 46,78€. 
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- Modificacions pressupostàries 
 
A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la Conselleria 
de Manteniment, serveis i circulació, per un import de 110.000€. 

 
- Modificació Ordinació de preus públics del 2018 
 
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus 
públics per a l’exercici 2018. 
 
Exposició de motius 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018. 
 
Atesa la voluntat de rebaixar els preus de les sortides de migdia guiades al Parc natural de la Vall de 
Sorteny per promocionar-ne el seu consum.  
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia __________ ha aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del 2017 per a 
l’exercici 2018. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 31 Activitats del Centre de la Natura de la Cortinada i del Parc Natural 
de la Vall de Sorteny, apartat 2 Imports, subapartat B) Visita guiada al Parc Natural de la Vall de 
Sorteny, que queda de la següent manera: 
 

2. Imports. 
 
(...) 

 
3. B) Visita guiada al Parc Natural de la Vall de Sorteny 
 
 INDIVIDUAL 

      ADULT               INFANT  
FAMILIAR 

Sortida   1/2 dia 5 € per persona 3 € 
 per persona 

 

Sortida      1 dia 30 € per 
persona 

20 € per persona 75 € per família 

Guia exclusiu mitja jornada 
Guia exclusiu una jornada 

100 € 
150 € 

Formació a escoles de fora del país 3 € per alumne 
 
 
Es considera família un grup format com a mínim per dos adults i un infant, amb un màxim de 7 
persones.  
 
Es considera infants els nens de 10 a 12 anys. ( De 0 a 9 anys és gratuït). 
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Pel que fa al guia exclusiu de mitja jornada o d’una jornada, s’admetran un màxim de 15 persones. 
 
Disposició Final 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
- Central de contractació 
 

• Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament de sal de desgel 
pel Comú d’Ordino. 

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/10836, amb un import total de 

175.000€, a proposta de la junta, aprovar el plec de bases i condicions 
tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic nacional 
per al subministrament d’un vehicle camió grua tot terreny per al 
departament de Serveis Públics. 

 
- Autoritzar a les persones relacionades a entrar a la pàgina web online de l’entitat 

bancària Morabanc, amb els rols necessaris per a cadascuna d’aquestes 
persones. 
 

- Anul·lació de rebuts  
 

Donar conformitat a l’anul·lació per prescripció dels deutes que figuren en la 
relació. 

 
En relació a l’acta del 26 de març, la Sra. Tudó demana quins son els pactes als 
que s’han arribat amb el Quart d’Ordino, com s’hi ha arribat i quina és la voluntat 
del Comú. 
 
El Sr. Cònsol major respon que en el conveni que s’ha signat amb el Quart d’Ordino 
el passat 29 de març, s’estableix de quina manera els bens del Quart es cedeixen 
al Comú i s’agrupen aquests bens per a destinar-los a ús públic, a excepció de 
l’hotel Casamanya que, a part de tenir un ús públic, podria estar supeditat a que el 
destí pogués aportar un valor afegit al poble d’Ordino, per tant, no faria falta que 
fos un destí d’ús públic, podria ser un ús privat. Aquest fet ens dona molt més 
marge de manera a poder gestionar els bens del Quart i poder trobar una solució a 
l’hotel Casamanya. 
 
La Sra. Tudó demana si es contempla un lloguer.  
 
El Sr. Cònsol major indica que no hi ha cap projecte en vista. El Comú gestionarà 
aquests bens. Es pot presentar un privat o un estament públic i vist que hi ha una 
inversió molt important a fer, es pot valorar un període de carència. 
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Dins la mateixa junta, pel que fa a finances, la Sra. Tudo demana a què corresponen 
els imports destinats a Secnoa. 
 
La Sra. Coma respon que aquests imports s’han destinat al que estava previst al 
pressupost. 
 
La Sra. Choy demana sobre la despesa ocasionada per actes vandàlics als fanals.  
 
El Sr. Cònsol major indica que aquests imports es recuperen per l’assegurança a 
posteriori. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 
26 de març i del 4, 9 i 16 d’abril de 2018 per unanimitat. 
 
 
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de 

l’exercici 2016. 
 
La Sra. M. del Mar Coma Padilla fa un breu resum dels comptes per a la seva 
aprovació. 
 
La Sra. Choy, en nom de la minoria, indica que s'abstenen a l'aprovació dels 
comptes. 

 
S'aproven els comptes anuals del Comú d'Ordino de l'exercici 2017 per majoria 
(8) amb l'abstenció de la minoria (2). 

 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
La  secretària  general                                          El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 


