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CONSELL DE COMU 
26 D'OCTUBRE DE 2017 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.35 h 
Hora d’acabament: 13.36 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
Excusa la seva absència l' Honorable conseller Sr. Xavier Herver Merino 
 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 14 de setembre de 

2017. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern de l'11, 18 i 25 de setembre i de 2, 9 i 16 d'octubre de 
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 14 

de setembre de 2017. 
 
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 14 de 
setembre de 2017.  
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern de l'11, 18 i 
25 de setembre i 2, 9 i 16 d'octubre de 2017.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L'11 DE SETEMBE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar l'expedient 
sancionador amb referència núm. 001/2017. 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents : 
 
Número 3037438, de data 7 de juliol de 2017. 
 
Obra Major: 
 
Número 3037745, de data 18 d'agost de 2017. 
 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a l’edicte de notificació de l'expedient administratiu número 
EXP_CAD-06.  
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 

- Denúncia número 25187. 

- Denúncia número 25232. 

- Denúncia número 25425. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 

- Denúncia número 25400. 

- Denúncia número 25172. 

- Denúncia número 25491. 

- Denúncies números 25455, 25430 i 25472. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Cens de població 
 
Segons el que estableix l’article 9.6 de la Llei 9/2007, del cens i l'article 6.f) del 
Reglament del Consell del Cens, informar per carta, al Consell del Cens de l'acord  
de la Junta de Govern del 4 de juliol d'enguany i de la publicació de la  llista de 
persones no localitzades al BOPA núm. 52, de data 2 d'agost de 2017, a fi de 
poder regularitzar la seva situació al cens de població de la parròquia, i en el seu 
cas cursar la baixa d'ofici.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 

- Número 3037905, de data 6 de setembre de 2017. 

- Número 303784,1 de data 31 d'agost de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord: 
 

- Prorrogar el contracte de l'agent de l'administració de caràcter eventual 
número 1057.  
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 1059. 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 943. 
 

- Donar conformitat a l’addenda al contracte actual de l'agent de l’administració 
de caràcter eventual número 891. 
 

- Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter indefinit número 488 a realitzar 
diverses tasques al pavelló Germans de Riba. 
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- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 948. 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 1030. 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència la Sra. F.V.  
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 1053. 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 884. 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 993. 
 

TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 
efectuada per la FEDERACIÓ ANDORRANA DE BASQUETBOL. 

 
Es resol favorablement la sol·licitud següent : 

 
Número 8407/2017, data 4 de setembre de 2017. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 

- Ordres de pagament: 
 

Relació d’ordres de pagament: 
 
• 2017/1028, per un import total de 165.898,32€. 
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• O 2017/26326, per un import de 4.856,30€. 
• O 2017/26327, per un import de 285,67€. 
• O 2017/26328, per un import de 571,33€. 

 

- Modificació pressupostària : 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Esports i Turisme per un import 
de 4.850€. 

 
• A proposta de la junta, es dona conformitat al suplement de crèdit per 

un import de 8.200,95€, a la Conselleria de Turisme i Esports. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació per un import de  7.500€. 
 

- Liquidació comptes 2016, concessió Refugi de Sorteny: 
      

Vist que els beneficis han estat superiors al mínim exempt exigir el cànon 
complementari per a l’exercici 2016. 
 

- Baixes d’immobilitzat 
 

A proposta de la junta, donar conformitat a la baixa definitiva del registre 
d’immobilitzat dels actius següents: 

 
Núm. Descripció Import Pendent 

amort. 
2003/529 Switchos de comunicació Marca 3 Com 4400 SE i 

4924 
8.088,29 0 

2003/530 Treballs d’instal·lació i configuració 587,49 0 
 

Aquest material va resultar malmès arrel d’una tempesta elèctrica i el seu destí 
és la deixalleria. 

 

- Central de contractació 
 

Vist que per edicte del 17 de juliol del 2017 es va convocar un concurs públic 
per la contractació d’una empresa per realitzar la neteja de les esglésies de la 
parròquia d’Ordino. 
 
Vist que fins a la hora i les dates establertes en aquest concurs no s’han 
presentat ofertes s'acorda declarar desert el concurs públic per la contractació 
d’una empresa per realitzar la neteja de les esglésies de la parròquia d’Ordino. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern de l'11 
de setembre del 2017, per unanimitat. 
 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 18 DE SETEMBRE DE 2017 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 de setembre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
   
Vist que el contracte d'adjudicació per la realització i la direcció facultativa de 
projectes a favor de l'arquitecte Sr. X. O. finalitza el proper 23 de setembre, donar  
conformitat  a que acabi els projectes encarregats. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT; 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a la demanda dels Grallers dels Castellers d’Andorra per 
continuar assajant a una aula de l’escola de música durant la resta de l’any.  

 
 

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acords: 
 
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 
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referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional 
d’electors. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3037809, de data 25 d'agost de 2017. 

- Número 3037823, de data 29 d'agost de 2017. 

- Número 3037837, de data 31 d'agost de 2017. 
 

Terrasses de bar 
 
- Número 3037942, de data 7 de setembre de 2017. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 

eventual número 537. 
 

- Vista la necessitat del departament de cultura de cobrir un lloc de treball a 
l’exposició de la Sala la Buna, des del 19 fins al 30 de setembre d’enguany, 
donar conformitat a que l'agent de l'administració de caràcter indefinit número 
166 pugui cobrir l’esmentat servei. 
 

- Autoritzar que l'agent número 644 realitzi la formació que s’inicia el proper 25 
de setembre d’ enguany.  
 

- Donar conformitat a que els agents de l'administració números 59 i 454 
realitzin la formació a través de l’empresa Megabyte Andorra en Windows 
Server 2016. 
 

- Donar conformitat a que els agents de l'administració números 1051 i 720 
realitzin la formació del programa de perfeccionament financer anomenada 
Afectació de les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic 
(NICSP) a les administracions andorranes. 
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT: 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a l’addenda al conveni número 115/2016. 

 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2017/1034, per un import total de 126.139,73€.  

• O 2017/26521, per un import de 1.379,73€. 
• O 2017/26522, per un import de 196,27€. 
• O 2017/26523, per un import de 282,33€. 
• O 2017/26524, per un import de 464,09€. 
• O 2017/26525, per un import de 94,76€. 
• OPNP 2017/26527, per un import de 552,41€. 
• OPNP 2017/26518, per un import de 411,46€. 

 

- Modificació pressupostària 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Esports i Turisme per un 
import de 500€. 
 

- Central de contractació 
 
Donar conformitat al plec de bases i el corresponent expedient de contractació 
per convocar el concurs públic pels treballs de reparació del pont d’Ansalonga. 
(Referència PB/COO/17-AC). 
 

- Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 

• AC 201700026603, per un import de  2.717€ IGi inclòs. 
• AC 201700026604, per un import de  2.000€ IGi inclòs. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 18 de 
setembre del 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 25 DE SETEMBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 18 de setembre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Amb la voluntat de resoldre la sol·licitud número 3037631 de data 28 de juliol de 
2017, donar conformitat a incoar un expedient administratiu i donar trasllat a 
l'afectat perquè es pronuncií. 
 
  Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 

- Número 3037771, de data 22 d'agost de 2017. 

- Número 3037940, de data 7 de setembre de 2017. 

- Número 3037941, de data 7 de setembre de 2017. 

- Número 3038069, de data 15 de setembre de 2017. 
 
Obra Menor: 

 
- Número 3037972, de data 11 de setembre de 2017. 
- Número 3038124, de data 19 de setembre de 2017. 
- Número 3038131, de data 19 de setembre de 2017. 
 
Obra Major: 
 
Número 3037355, de data 28 de juny de 2017. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3037011, de data 2 de juny de 2017. 
   
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Cens de població 
 
Número 3038094, de data 15 de setembre de 2017. 
 
Comerç 
 
- Número 3026927, de data 24 de setembre de 2014. 
- Número 3038015, de data 13 de setembre de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a continuar els vigents contractes laborals, dels següents 

agents de l’administració de caràcter eventual, fins esgotar el termini màxim 
fixat de relació contractual, establert fins al màxim de 18 mesos.  
  

 
Agent número  

 
Data Inici 

Data finalització 
segons termini 18 

mesos 
 1089 12/07/2017 11/01/2019 
 959 24/5/2017 23/11/2018 
1070 

 
22/05/2017 21/11/2018 

1073 15/06/2017 14/12/2018 
 
 

- Donar conformitat a contractar en caràcter d’urgència l'agent de 
l’administració de caràcter eventual número 1061. 
 

- Donar conformitat d'una banda a la redefinició del lloc de treball de l'agent de 
l'administració número 14, pel que fa la nomenclatura i, a la redefinició 
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funcions del lloc de treball i adequar el salari a les responsabilitats inherents al 
lloc de treball a partir de l'1 de gener de 2018. 
 

- Donar conformitat a l’inici del procediment per a la provisió d’una plaça com 
auxiliar de circulació a través de la convocatòria d’un edicte extern.  

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 

- AC 2017/27912 per un import de 1.279,32€. 

- ACEXP 2017/27913 per un import de 1.954,65€ 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració número 1065/2017. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

efectuada pel CLUB PATINATGE ARTÍSTIC PRINCIPAT D’ANDORRA. 
 

- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 
efectuada pel FC ORDINO. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 

 
Acords:  
 

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
     O 2017/1034 per un import total de 43.636,64€. 
• ACLO 2017/27610, per un import de 645€. 
• LO 2017/27779, per un import de 1.790€. 
• LO 2017/27801, per un import de 300€. 

 

- Central de Contractació 
 

Adjudicar el concurs públic. per al subministrament d’una Minicarregadora per 
al Departament de Serveis Públics del Comú d’Ordino pel preu de 30.918,94€ 
impostos inclosos.  

   
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 25 de 
setembre del 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 2 D'OCTUBRE DE  2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3038187, de data 25 de setembre de 2017. 
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- Número 3038189, de data 25 de setembre de 2017. 
- Número 3038190, de data 25 de setembre de 2017. 
- Número 3038211, de data 26 de setembre de 2017.  
- Número 3038220, de data 26 de setembre de 2017. 
 
Obra Major: 
 
Número 3037390, de data 4 de juliol de 2017. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 

- Número 3037865, de data 4 de setembre de 2017. 

- Número 3036599, de data 19 d'abril de 2017. 
 

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement, la sol·licitud de descàrrec següent:  
 
Denúncia número 25188. 
 
Resoldre favorablement, la sol·licitud de descàrrec següent:  
 
Denúncia número 25474. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni número 1066/2017. 
- Donar conformitat al conveni número 1067/2017. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Cens de població 
 
Número 3038232, de data 27 de setembre de 2017. 
 
Comerç 
 
- Número 3037412, de data 4 de juliol de 2017. 

- Número 3037418, de data 5 de juliol de 2017. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la proposta del Comitè de selecció i procedir al 

nomenament de la funcionaria 24 com a adjunta al cap de Manteniment i 
Serveis. El nomenament serà efectiu a partir del 2 de gener de 2018 amb un 
període de prova de 6 mesos. 
 
El lloc de treball d'administrativa del departament de Manteniment i Serveis 
quedarà vacant.  
 

- Donar conformitat a l’inici del procediment selectiu d’ingrés per a la provisió 
de la plaça com a monitor/a de ludoescola en qualitat d’agent de 
l’administració de caràcter indefinit, grup C, nivell III. 
 

- Donar conformitat a que l'agent de l'administració número 166 cobreixi 
l'exposició de la Sala la Buna del 16 al 21 d’octubre i l'agent 1062 cobreixi 
l'exposició del 23 al 26 d’octubre. 
 

- Vistes les al·legacions formulades per l'agent de l'administració número 726 
en l’expedient disciplinari núm. 001/2017, acordar practicar les proves 
testificals. 
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 

- Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 

ACEXP 2017/28633 per un import de 2.696,1€.   
 
- Es resol favorablement la sol·licitud següent: 

 
TARJA D'AUTOBÚS PARROQUIAL 
 
Números de registre 3038250 i 3038251, de data 29 de setembre de 2017. 

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 

- Pressupost 2018 Mancomunitat de serveis d’Ordino  
 
Es lliura el pressupost econòmic per a l’exercici 2018 de la Mancomunitat del 
Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.  

 

- Informe seguiment 2n trimestre 2017 
 

Es lliuren els informes de seguiment pressupostari del Comú corresponents al 
2n. trimestre del 2017, per presentar als membres del Consell de Comú i 
trametre al Tribunal de comptes en compliment de la normativa vigent.  

 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2017/1125 per un import total de 13.542,95€.  

• LO 2017/28473, per un import de 8.203,25€. 
 

- Modificació pressupostària 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació per un import de 20.000€. 
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- Despesa plurianual 
 
A proposta de la junta, s’aprova l’Ordinació de despesa plurianual a la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, de 6.429€ anuals durant 
els propers 10 anys en relació al conveni número 1065/2017. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 2 
d'octubre del 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 9 D'OCTUBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 2 d'octubre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a subvencionar, mitjançant la cessió gratuïta d'una sala a 
l'ACCO, la Societat SECNOA SAU, amb motiu de la presentació el proper 20 
d'octubre a les 19:30h de la nova activitat que es desenvoluparà a Arcalís, amb el 
nom d'Escola de conducció que es farà conjuntament amb l'empresa Logic 
Neu.  
 
Les despeses ocasionades pels serveis del personal tècnic i de la neteja seran a 
càrrec dels organitzadors. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a la demanda del Sr. E.D. i autoritzar-lo a revisar el projecte 

del Centre Esportiu d'Ordino. 
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- Donar conformitat a les adjudicacions definitives de les places d'aparcament 
objectes de la 8a subhasta pública realitzada el dia 5 d'octubre segons el 
detall següent: 

 
• Places d'aparcament 20 i 21, per un import de 44.500€. 
• Places d'aparcament números 24 i 25, per un import  total de 45.500€ 
• Places d'aparcament números 26 i 27, per un import total de 46.500€. 

 

- Donar conformitat al conveni número 1068/2017. 
 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 

− Número 3037718, de data 11 d'agost de 2017. 
− Número 3038309, de data 4 d'octubre de 2017. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Vista la sol·licitud número 3036938, de data 24 de maig de 2017 de revisió del 
límit inscrit al registre del cadastre de la parcel·la amb referència cadastral 
3U00295, en compliment de l’article 34 de l’Ordinació de modificació de 
l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Ordino de data 26 de maig de 2011, 
incoar l’obertura d’un expedient administratiu, i donar conformitat al Decret núm. 
Dcgt/07/2017. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3037146, de data 16 de juny de 2017. 

- Número 3037644, de data 31 de juliol de 2017. 

- Número 3037777, de data 23 d'agost de 2017. 

- Número 3037842, de data 31 d'agost de 2017. 

- Número 3038218, de data 26 de setembre de 2017. 

- Número 3038243, de data 28 de setembre de 2017. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 

- Vista la necessitat del Departament de Dinamització de comptar amb 6 
hostesses per la Mostra Gastronòmica, donar conformitat a contractar les 
agents de l'administració números 856, 446, 420 i 1094 pel dia 12 de 
novembre.  
 

- Donar conformitat a que l'agent de l'administració número 1056, assisteixi al 
curs de capacitació del Pla de formació de capacitació; aquest curs de 
capacitació no representa cap cost pel Comú d’Ordino.   

 

- Donar conformitat al nou organigrama dels departaments d'Educació i Cultura, 
Joventut i Benestar Social. 
 

Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 

- Adjudicar els treballs de realització de proves psicotècniques als candidats/es 
a la vacant d'auxiliar de circulació a l'empresa Opció Recursos Humans per un 
preu unitari de 115€ IGI inclòs,  amb les proves següents: test de personalitat 
(16PF), prova d'intel·ligència, prova clínica i carta. 

 
Àrea gestora 
Tercer 
Descripció:  

Núm. Operació 
Partida pressupost 

Import 
Termini  

GDH 201700035857 115€ IGI inclòs 
Opció Recursos Humans 1001 / 92020000 / 227000 cap 

Les proves pressupostades   

 
L'altra pressupost rebut és de l'empresa Gamma Management, per un import de 141€ 
(preu unitari) IGI inclòs i amb les proves següents: Test de personalitat (16PF), prova de 
raonament lògic, prova de competències i carta. 

 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent:  
 
Número de registre 3038279, de data 2 d'octubre de 2017. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a l’Aula Taller (programa d’escolarització complementaria 
depenent del Ministeri d’Educació i Joventut) a utilitzar gratuïtament i puntualment 
la piscina del CEO.  

 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2017/1171, per un import total de 20.868,59€.  

• ACLO 2017/29528, per un import de 6.970,08€. 
• ACLO 2017/29529, per un import de 4.525,92€. 
• ACLO 2017/29527, per un import de 43,20€. 
• ACLO 2017/29533, per un import de 85,99€. 
• O 2017/29530, per un import de 1.855,29€. 
• O 2017/29531, per un import de 109,15€. 
• O 2017/29524, per un import de 25€. 

 

- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i 
Sostenibilitat, per un import de 5.539,85€. 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 

Circulació  per un import de 1.000€. 
  

- Baixes d’immobilitzat 
 

A proposta de la junta donar conformitat a la baixa definitiva del registre 
d’immobilitzat de l’actiu següent: 
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Núm. Descripció Import Pendent 
amort. 

2012/67 Vehicle ocasió Mitsubishi D3744 7.500 0 
 

- Taxa Guardes Comunes 
 

Donar conformitat a cursar la facturació corresponent a la Taxa de guardes 
comunes. 

 
 Lloguer semovents: 

 
A demanda de la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat ordenar 
el pagament de la prestació de serveis de sementalía. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 9 
d'octubre del 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 16 D'OCTUBRE DE 2017 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 d'octubre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
A proposta de la junta, aprovar el projecte del Pla parcial de la unitat d'actuació 
UA-22. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3038379, de data 13 d’octubre de 2017. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:  
 

- Denúncia número 25496. 

- Denúncia número 24644. 

- Denúncia número 25389. 

- Denúncia número 25252. 
 
Resoldre favorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:  
 

- Denúncia número 25377. 

- Denúncia número 25598. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
Acords: 
 
EDUCACIÓ I CULTURA: 
 

- Donar conformitat al contracte número 1069/2017. 
 

- Donar conformitat a la següent programació d'activitats per les vacances 
escolars de Tots Sants de la Capsa, espai de creació Valls del Nord: 
 
• 28 d’octubre, de 10.00h a 12.00h, Taller de costura creativa. 
• 30 d’octubre, de 9.00h a 13.30h, maquillatge de Halloween.  
• 3 de novembre, de 11.00h a 12.30h, a la Massana i de 16.00h a 17.30h a 

Ordino, "Fes la teva capsa de caramels". 
 
JOVENTUT: 

 
Donar conformitat a la següent programació d'activitats per les vacances escolars 
de Tots Sants, al  Punt Jove d’Ordino:  

 
• 30 d’octubre, a les 11.00h, Taller intergeneracional de panellets 
• 30 d’octubre, a les 17.00h, Mini Olimpíades al P400 de la Massana 



                     
                                             

CC/17-10-26                                                                                                                                           23/27 

• 31 d’octubre, a les 17.00h, Castanyada amb els usuaris de la casa pairal i 
jocs de taula 

• 02 de novembre: Sortida al 360º amb el P400 de la Massana. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Comerç 
 
- Número 3038171, de data 22 de setembre de 2017. 
- Número 3038225, de data 27 de setembre de 2017. 
- Número 3038337, de data 9 d'octubre de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Informació: 

 
El proper 27 d’octubre d’enguany,  l'agent de l’administració de caràcter eventual 
número 1037 causarà baixa voluntària. 
 
 Acords:  
 

- Donar conformitat a que l'agent de l'administració número 546, continuï al seu 
lloc de treball després de la data de la seva jubilació fins que s’incorpori l'agent 
que l'ha de substituir i això com a màxim fins el 31 de desembre de 2017. 
 

- Donar conformitat a contractar els agents de l’administració de caràcter 
eventual amb caràcter d’urgència números 626 i L.M.M. per a col·laborar amb 
la Mostra Gastronòmica el proper 12 de novembre. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents : 
 

• AC 2017/30686 per un import de 287,38 euros 
• AC 2017/30686 per  un import de 287,38 euros 
• AC 2017/30854 per un import de 418 euros 
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 

 
AC/201700030683 per un import de 5.539,85€ 
 
Acords:  

 

- Donar conformitat a encomanar un control sanitari per la colònia de coloms de 
la zona del Carrer del Condalet. 

 
- Autoritzar l’associació CAP MONTCALM d'Auzat a organitzar la cursa de 

muntanya PICaPICA que tindrà lloc del 16 al 18 d’agost de 2018, en el territori 
de la parròquia d’Ordino. 

 
- Vist l’article 13 de l’ordinació de modificació de l’ordinació reguladora de 

l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la 
parròquia d’Ordino del 24 d’abril de 2014, 

 
Vist l’article 22.1 del Pla Rector del parc natural de la vall de Sorteny del 30 de 
juny de 2016,  
 
Atès el decret del 31 de maig de 2012 referent a l’aprovació del text refós de 
l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de 
Sorteny, del 2 de juliol de 2002, 
 

• Autoritzar a Cims Màgics SL l’organització de la competició de 
l’Andorra Ultra Trail Vall Nord del 3 al 8 de juliol de 2018, utilitzant la 
xarxa de camins de la parròquia amb un marcatge temporal amb 
banderetes i cintes dels diferents recorreguts. 

 
• Autoritzar a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall Nord, l’accés 

motoritzat a les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de 
Sorteny i a la zona ZUE4 amb un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar 
l’avituallament. 

 
• Pel que fa a la cursa Eufòria, l’òrgan de gestió del parc natural de la vall 

de Sorteny determinarà el traçat del tram que travessa la Cebollera i 
facilitarà a l’organització el traçat GPS del mateix, perquè els corredors 
el respectin. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per part l’AMPA del Col·legi 

Espanyol Maria Moliner d’Escaldes Engordany, i oferir 6 entrades d’un dia del 
CEO per les 3 cistelles que sortejaran per la Rifa de Nadal.  

 
- Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per part de la comissió de festes 

de la Cortinada i Arans, i oferir 2 entrades d’un dia del CEO per regalar al 
concurs de les “carbasses terrorífiques”.   

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2017/1213 per un import total de 41.384,92€.  

 

- Modificacions pressupostàries 
 

• A proposta de la junta, donar conformitat al crèdit extraordinari per un 
import de 216€ a la Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i 
Dinamització. 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 

Circulació, per un import de 1.000€. 
 

• A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la 
Conselleria d’obres públiques, per un import de 4.700€. 
 

- Central de Contractació 
 

Mitjançant autoritzacions de despesa número 2017/26480, 2017/26481, 
2017/26482 i 2017/26483, aprovar el plec de bases i el corresponent 
expedient de contractació per convocar el concurs nacional públic per la 
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realització dels treballs de manteniment dels aparells de calefacció, producció 
d’aigua calenta i aire condicionat del Comú d’Ordino.  

 

- Modificació de l’ordinació de preus públics 2017 
 

• A proposta de la junta donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de 
preus públics per a l’exercici 2017 següent: 

 
Exposició de motius 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 14 de novembre del 2016, per a l’exercici 2017 
 
Atesa la voluntat de desenvolupar per tipus de contracte, homogeneïtzant criteris amb altres 
comuns, pel que fa als preus que donen dret a l’accés ja sigui documental o de consulta, de la 
documentació per a presentar-se a un procés de contractació pública. 
 
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 14 de novembre del 2016. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’apartat 2 “Imports” d) “Documents de contractació pública” de l’article 43 
“Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, cd del Pla d’Ordenació i Urbanisme 
Parroquial i accés a documents de contractació pública”, que queda de la següent manera: 
 
Article 43. Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, cd del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial i accés a documents de contractació pública  

 
... 

2. Imports 
... 

 
d) Documents de contractació pública: 

 
 En paper Suport informàtic 

Plecs per a contractes de 
subministraments, serveis, treballs 

tècnics i obres amb una quantia inferior 
a 50.000 €  

20 15 

Plecs per a contractes de 
subministraments, serveis, treballs 
tècnics i obres amb una quantia 

superior a 50.000 € i inferior a 300.000 
€ 

200 120 

Plecs per a contractes de 
subministraments, serveis, treballs 
tècnics i obres amb una quantia 

superior a 300.000 € 

300 200 
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Plecs per a contractes de gestió de 
serveis públics o concessions 

administratives per a l’explotació i/o ús 
privatiu d’equipaments comunals amb 

una quantia inferior a 300.000 € 

200 120 

Plecs per a contractes de gestió de 
serveis públics o concessions 

administratives per a l’explotació i/o ús 
privatiu d’equipaments comunals amb 

una quantia superior a 300.000 € 

700 500 

Plecs de qualsevol tipus de 
contractació sense quantia definida 

20 15 

 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 16 
d'octubre del 2017, per unanimitat. 
 
 
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   
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