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CONSELL DE COMÚ 
27 D’OCTUBRE DE 2022 

 
 
Lloc: Sala de Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino. 
Sessió: ordinària.  
Hora de l’inici: 13:35 h. 
Hora d’acabament: 13:46 h. 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Joan Miquel Armengol Petit 
 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusen la seva absència l'Honorable cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés Pons 
i els Hbles. Consellers Sr. Eduard Betriu Lizarte i Enric Dolsa Font.   
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú del 22 de setembre i del 

3 d’octubre de 2022. 
 

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 19 i 26 setembre i 
del 3, 10 i 17 d’octubre de 2022. 

 
3. Proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2022. 

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

material divers. 
 

5. Proposta d’aprovació de la modificació de les directrius per a l’elaboració del 
pressupost 2023, acordades el 28 de juliol de 2022. 
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6. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió d’Educació, 
Cultura, Joventut i Benestar Social per un import de 14.000€. 

 
7. Proposta d’aprovació de la resolució del concurs nacional, amb caràcter 

d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat, 
Borda de Sorteny. 

 
8. Proposta d’adjudicació del concurs públic internacional per a la contractació 

d’una plataforma integral d’Administració electrònica pels Comuns d’Ordino, 
Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, expedient 2022/70. 

 
9.  Proposta d’aprovació de l’Ordinació d’expedient de despesa pluriennal per a 

l’adjudicació del concurs públic internacional per a la contractació d’una 
plataforma integral d’Administració electrònica pels Comuns d’Ordino, Andorra 
la Vella i Sant Julià de Lòria, expedient 2022/70. 

 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
La cònsol menor dona la benvinguda a tothom i demana si algun conseller desitja 
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. 
 
Atès que cap conseller ha manifestat voler discutir cap altre assumpte, la cònsol 
menor obre la sessió per a tractar els punts previstos a l’ordre del dia. 
 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú del 22 de 
setembre i del 3 d’octubre de 2022. 

 
La cònsol menor demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de les actes que es posen en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, les actes corresponents a les sessions celebrades el 22 
de setembre i el 3 d’octubre de 2022. 
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2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 19 i 26 
setembre i del 3, 10 i 17 d’octubre de 2022. 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 19 DE SETEMBRE DE 2022 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3059607, de data 19 de setembre de 2022, per a l’ocupació temporal de 
la via pública amb l’emplaçament d’un camió grua a l’avinguda de Sant Pere, 16, 
al Serrat 
 
Obra menor: 
 
Número 3059371, de data 6 de setembre de 2022. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3059219, per a la instal·lació d’un 
gual per a l’entrada i sortida de vehicles al carrer de la Clota Verda, 23, Ordino. 
 
Acord: 
 
S’acorda sol·licitar un informe a la Taula tècnica de gestió del trànsit pel que fa a 
la regularització de la practica esportiva d’esquí de rodes en les vies obertes a la 
circulació. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
S’acorda donar conformitat al conveni 2022/1040. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
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Informació:  
 
A les persones que sol·liciten un certificat de residència per adquirir un forfet 
d’esquí de temporada a preu de resident se’ls emetrà un document acreditatiu 
sense cost, igual que s’ha lliurat en anys anteriors. 
 
Acord: 
 
Atenent al que estableix l’article 8.1, del Decret legislatiu del 26 de novembre del 
2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum, s’acorda comunicar al BOPA l’avís de la publicació de la llista 
provisional d’electors de la parròquia d’Ordino. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents:  

 
- Número 3059041, de data 11 d’agost de 2022. 
- Número 3059207, de data 29 d’agost de 2022. 
- Número 3059213, de data 30 d’agost de 2022. 
- Número 3059593, de data 15 de setembre de 2022.  
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada pel treballador públic 454 per 

realitzar una formació.  
 

- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per la treballadora pública 70 per 
desenvolupar funcions com a professora, fora de l’horari laboral i a temps 
parcial, del 21 de setembre de 2022 al 20 de setembre de 2023.  
 

- S’acorda nomenar el treballador públic 959 com a operari de Manteniment i 
Serveis Públics i conserge de l’ACCO, en qualitat de funcionari, des de l’1 
d’octubre de 2022, amb un període de prova de 6 mesos, i amb un salari de 
1.636,26 euros bruts mensuals. 
 

- S’acorda nomenar el treballador públic 1114 com a operari de Manteniment i 
Serveis Públics especialista en serralleria, en qualitat de funcionari des de l’1 
d’octubre de 2022, amb un període de prova de 6 mesos, i amb un salari de 
1.746,98 euros bruts mensuals. 
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- S’acorda compensar les hores realitzades el 17 i 18 de setembre de 2022, pel 
torneig de futbol sala Sant Corneli, a les treballadores públiques 1237, 431 i 
166. 

 
- Vist l’informe del cap del Servei de Ludoescola i segons el punt c de l’article 

108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino; 
s’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura d’una plaça pel lloc 
de treball de monitor, en qualitat de treballador públic interí, de dilluns a 
divendres de 8 a 9 h, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1000 

com a monitor de Ludoescola, de dilluns a divendres de 8 a 9 h, amb un salari 
de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1000 com a auxiliar de la Casa 

Pairal, des del 26 de setembre de 2022 i mentre la funcionària 557 es troba en 
situació de baixa mèdica, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 
 

- Segons l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desert 
l’edicte del 22-08-2022 per a la cobertura d’una plaça pel lloc de treball 
d’operari de Manteniment i Serveis especialista en xarxa d’aigües. 
 

- S’acorda retribuir a la treballadora pública indefinida 431, les 26 hores 
extraordinàries realitzades per la conclusió o l’acabament d’un treball que sigui 
necessari realitzar fora de la jornada laboral, per fer els àpats dels usuaris del 
servei de Ludoescola durant les vacances escolars del mes d’agost.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Es lliura al Consell de Comú la documentació corresponent al 2n trimestre de 

l’exercici 2022.  
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un suplement de crèdit a la 

Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 150.000 €.  
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
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O 2022/311 per un import total de 410.316,32 €. 
• LO 2022/34738 per un import total de 1.500 €. 

 
Central de contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/33249, s’aprova el plec de bases i 
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic 
nacional per a l’arrendament operatiu d’un vehicle amb accessoris per a la treta 
de neu.  
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 26 DE SETEMBRE DE 2022 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3059568, de data 14 de setembre de 2022, per a l’obertura d’una rasa 
de 4 m lin. al carrer de la Clota Verda, 17, a Ordino. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3059494, de data 12 de setembre de 2022. 
- Número 3059535, de data 13 de setembre de 2022. 
- Número 3059705, de data 22 de setembre de 2022. 
- Número 3059706, de data 22 de setembre de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acords: 
 
- Donar conformitat per inscriure al registre del cadastre el dret de propietat 

sobre el terreny destinat a vial amb referència cadastral 3U02840 (3V00064).  
D’altra banda, modificar al registre del cadastre el límit i la superfície de la 
parcel·la número 4, amb referència cadastral 3U02832 (3P00658) que s’ha vist 
reduïda a causa de la cessió al Comú del terreny destinat a vial que s’ha 
segregat d’aquesta parcel·la.  
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- Donar conformitat a la sol·licitud número 3058969, de data 4 d’agost de 2022, 
per donar de baixa al registre del cadastre els immobles amb codi d’edifici 
301-263 i codi edifici 301-368. 

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1041. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Donar conformitat a la demanda formulada per l’Escola Andorrana de maternal i 
primera ensenyança d’Ordino, per disposar de la pista poliesportiva (petanca i 
futbol) situada a sobre de l’escola Germans de Riba, en diferents franges horàries.  
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a registrar la marca “Ordino Reserva de la Biosfera” i els 

logotips “Ordino Reserva de la Biosfera” i “Ordino” a l‘Oficina de Marques del 
principat d’Andorra. 
 

- Autoritzar un mandatari acreditat enfront l’Oficina de Marques del Principat 
d’Andorra, a registrar la marca “Ordino Reserva de la Biosfera” i els logotips 
“Ordino Reserva de la Biosfera” i “Ordino” en representació del Comú 
d’Ordino, i a efectuar tots els tràmits que siguin necessaris amb aquesta 
finalitat.  

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Vist l’informe del cap del Departament de Manteniment i Serveis Públics i 

segons l’article 10 del Reglament del 28-4-2022 de sistemes de compensació 
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i de flexibilització horària del Comú d’Ordino, s’acorda compensar el 
treballador públic 959 les hores realitzades fora de la jornada laboral ordinària 
els dies 17 i 18 de setembre de 2022 per un torneig de futbol sala. 

  
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1230 

com a operari forestal, en qualitat de treballador públic interí de l’1 al 14 
d’octubre de 2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals o la part 
proporcional. 
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública 780 com a operària de Manteniment 
i Serveis Públics i xofer, en qualitat de funcionària, a partir de l’1 d’octubre de 
2022, amb un període de prova de sis mesos des de la data d’inici, amb un 
salari de 1.636,26 euros bruts mensuals. 
 

- Segons l’informe del comitè tècnic de selecció s’acorda declarar desert 
l’edicte del 29-8-2022 pel qual es declarava desert el concurs de mobilitat 
interna per a la cobertura d’una plaça pel lloc de treball d’administratiu pel 
Departament d’Administració General, en qualitat de treballador públic 
indefinit, i es continuava el procés de provisió del lloc de treball a través d’un 
procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria. 
 

- S’acorda continuar el procés de provisió del lloc de treball d’administratiu pel 
Departament d’Administració General, en qualitat de treballador públic 
indefinit, a través d’un procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria. 

 
- Segons l’informe del comitè tècnic de selecció s’acorda declarar desert 

l’edicte del 29-08-2022 per cobrir una plaça pel lloc de treball de conserge de 
pavelló, adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador públic interí. 

 
- S’acorda retribuir a la treballadora pública 788 les hores treballades pel 

desenvolupament de funcions del lloc que ocupa, fora de la seva jornada 
laboral ordinària, durant la inauguració de l’exposició Ordino jardins d’Art el 10 
de setembre de 2022.  
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura d’un lloc de treball de 
monitor de Ludoescola, en qualitat de treballador públic interí, fins al 30 de 
setembre de 2023, amb un salari de 1.379,75 euros bruts mensuals. 

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic 1250 com a 

monitor de Ludoescola, des del 27 de setembre de 2022 i mentre té lloc el 
procés de selecció de les tres places de monitor pel curs escolar 2022-2023, 
amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
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AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Facultar el cònsol major a signar la carta de suport a la candidatura per designar 
el territori andorrà com una reserva de la biosfera en el marc del Programa MAB 
de la UNESCO.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   

Acord: 

Donar conformitat a la modificació dels horaris acordats per la Junta de Govern 
del 5 de setembre de 2022 en relació a la sol·licitud formulada per Gestsquash pel 
lloguer de la pista d’esquaix del CEO, per impartir classes d’esquaix durant el curs 
escolar 2022-2023.  

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació de l’Ordinació de 

preus públics per a l’exercici 2022 per incloure un nou preu per la venda del 
llibre “ Biosfera”. 
 

- Se sotmet al Consell de Comú la baixa definitiva del registre d’immobilitzat de 
diversos actius. 

 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació de les directrius 

per a l’elaboració del pressupost 2023. 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/316 per un import total de 10.933,27 €. 
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Modificacions pressupostàries 
 
- Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 

social per un import de 600 €, per a l’adquisició de 40 objectes decoratius que 
s’utilitzarà com obsequi institucional. 
  

- Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per 
un import de 4.500 €, per fer front a l’increment del cost de l’energia del CEO. 

 
Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació 66 de la notificació col·lectiva de resolució 
d’aprovació de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el 
Comú d’Ordino.  
 
Anul·lació rebuts per baixa cens Ordino 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts del foc i lloc de les persones donades de baixa al 
cens d’Ordino. 
 
Anul·lació rebuts per baixa activitat comercial 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts corresponents a l’impost de radicació d’activitats 
comercials, empresarials i professionals, dels establiments que han sol·licitat la 
baixa de l’activitat de comerç a la parròquia d’Ordino. 
 
Ordres de transferència per baixa comerç Ordino 
 
S’acorda el retorn de l’import corresponent al prorrateig mensual en el 
meritament, de la baixa de comerç de la parròquia d’Ordino, d’acord amb Llei 
36/2021, del 16 de desembre del 2021 de les finances comunals. 
 
Proposta anul·lació rebuts per prescripció 
  
S’acorda anul·lar els rebuts corresponents a sancions de circulació imposades a 
vehicles amb matrícula estrangera. 
 
Central de contractació 
 
Vist que per edicte del 18/7/2022 es va convocar el concurs nacional per a la 
prevenció i control de la legionel·la i desinfecció de les diferents instal·lacions del 
Comú d’Ordino, expedient 2022/66, segons les propostes que s’han presentat en 
aquest concurs i vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de 
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contractació, en aplicació dels criteris d’adjudicació establerts; s’acorda 
l’adjudicació a LAI dels lots 1, 2, 3, 4 i 5. 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 3 D’OCTUBRE DE 2022 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
En relació al recurs administratiu, amb número de registre 3058995, s’acorda:  
 

Primer.- Estimar parcialment el recurs administratiu formulat per S.A. i D.N.C. 
contra la resolució de data 10 de juny de 2022 pel qual s’adjudicà la concessió 
de la gestió de servei públic del refugi guardat Borda Sorteny. 
 
Segon.- Declarar nul·la la resolució del 10 de juny de 2022 i emetre una nova 
resolució. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats.  

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
S’acorda rescindir el contracte amb B.R.Z. per representar el Comú d’Ordino 
davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, i comunicar-ho a l’interessat.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3059764, de data 28 de setembre de 2022, per a l’ocupació 

temporal de la via pública amb l’emplaçament d’un contenidor. 
- Número 3059831, de data 30 de setembre de 2022, per a l’ocupació 

temporal de la via pública, amb l’emplaçament d’un camió grua 
 
Obra menor: 
 
- Número 3059725, de data 26 de setembre de 2022. 
- Número 3059805, de data 29 de setembre de 2022. 
- Número 3059826, de data 30 de setembre de 2022. 
 
Obra major: 
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- Número 3055916, de data 9 de febrer de 2022, per l’ús o primera ocupació 
per la reforma i el canvi d’ús d’apartaments turístics a apartaments de lloguer 
de l’edifici amb ref. cadastral 3U02828. 

- Número 3059103, de data 18 d’agost de 2022, pel projecte de construcció 
d’un polvorí a la zona de la Coma, al Camp de neu Ordino. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Donar conformitat a la sol·licitud número 3059703, de data 22 de setembre de 
2022, per inscriure al registre del cadastre les parcel·les 3P00665 i 3P00666. 
D’altra banda, donar de baixa al registre del cadastre la unitat cadastral 3U02805. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
- Es resol favorablement la sol·licitud número 3059841, per a l’edició de 

l’Andorra Winter Rally 2022. 
- Donar conformitat al tancament de la C.S.340, carretera del Coll d’Ordino, per 

acumular neu i gel per a la celebració de la prova esportiva Andorra Winter 
Rally. 

- Publicar al BOPA la llista de vehicles abandonats a la via pública a la parròquia 
d’Ordino i dels seus titulars. 

 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació 
 
El 30 de setembre de 2022 es va publicar el llistat provisional d’electors, amb un 
total de 1876 electors.  
 
Acord 

 
Es resol favorablement la sol·licitud de comerç número 3059609. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
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Acords:  
 
- Donar conformitat a: 

 
1. Desestimar en tots els seus termes el recurs administratiu interposat per 

R.B.B.  
2. Declarar que la resolució de la Junta de Govern del Comú d’Ordino del 5 

de juliol de 2022 és conforme a dret. 
3. Notificar aquesta decisió a la recurrent als efectes pertinents. 
 

- S’acorda compensar els treballadors públics 1151 i 1215 amb 15,29 euros les 
dietes per àpats realitzats a l’interior, amb motiu de la permanència 
ininterrompuda al lloc de treball, el 25 d’agost de 2022. 

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública 11 com a auxiliar administratiu del 

Servei de Circulació, en qualitat de funcionària, des del 4 d’octubre de 2022, 
amb un període de prova de 6 mesos, i amb un salari de 1.436,88 euros bruts 
mensuals.  

 
- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1299 com a cuiner de l’escola 

bressol, des del 24 d’octubre de 2022 i durant 12 mesos, amb un període de 
prova d’un mes, i un salari de 1.576,17 euros bruts mensuals. 
 

- S’acorda reubicar el funcionari 21, a partir del 4 d’octubre de 2022, al lloc de 
treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics. 

 
- S’acorda continuar el procés per a la cobertura d’una plaça pel lloc de treball 

d’operari de Manteniment i Serveis, especialista en xarxa d’aigües, en qualitat 
de treballador públic interí a través d’un nou procés de selecció.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
S’acorda autoritzar l’organització de la pedalada popular E-bike MTB, prevista el 
dia 9 d’octubre de 2022, de 9 a 12 h. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
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S’acorda autoritzar l’empresa WOW l’enregistrament audiovisual a la Serradora de 
Cal Pal de la Cortinada pel projecte  audiovisual "La fusta, la tala i les serradores. 
Història d'una indústria andorrana". 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació 
 
S’informa que la Comissió gestora de la Mancomunitat de serveis d’Ordino ha 
aprovat el pressupost econòmic per a l’exercici.  
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/329 per un import total de 44.569,08  €. 

• OPNP 2022/36890 per un import total de 14.862,75 en concepte del 
complement CASS del personal del Comú. 

• OPNP 2022/36889 per un import total de 171,00 € en concepte del 
complement CASS del personal del Comú. 

 
Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 
import de 2.238,75 €, pel finançament de les activitats programades durant la Fira 
de Nadal. 
 
Anul·lació rebuts 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts corresponents a sancions de circulació cobrades 
automàticament des dels diferents parquímetres de la parròquia i traspassats 
erròniament. 
 
Anul·lació rebuts per baixa cens Ordino 
 
S’acorda l’anul·lació dels rebuts generats a les persones que s’havien donat de la 
baixa en el cens d’Ordino, d’acord amb Llei 36/2021, del 16 de desembre del 
2021 de les finances comunals.  
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Ordres de transferència per baixa cens Ordino 
 
S’acorda el retorn de l’import corresponent al prorrateig mensual en el meritament 
de la baixa en el cens d’Ordino, d’acord amb Llei 36/2021, del 16 de desembre 
del 2021 de les Finances Comunals a les persones afectades. 
 
Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació MUL51 de sancions de circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual.  
 
Notificacions 
 
S’acorda la notificació col·lectiva de l’acord d’embargament de qualsevol tipus de 
deute vers el Comú d’Ordino.  
 
Central de Contractació 
 
• S’acorda declarar deserta l’adjudicació del concurs públic nacional per a la 

contractació de la inspecció periòdica i d’actuacions de manteniments dels 
jocs i parcs infantils de la parròquia d’Ordino atès que no s’ha rebut cap oferta 
econòmica. 
 

• S’acorda adjudicar a l’empresa Construccions Purroy el concurs nacional per 
a la realització dels treballs de canalització de les aigües de la Font d’Encodina, 
per un import de 34.281,83€ impostos inclosos.  

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 10 D’OCTUBRE DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol desfavorablement la sol·licitud, amb data 3 d’octubre de 2022, per 
obtenir una còpia del projecte: estudi geològic-geotècnic, estimació de costos i 
actualització dels estudis de tràfic del túnel de Port del Rat, atès que els 
documents sol·licitats s’han de demanar a Govern. 
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Acords: 
 
Donar conformitat a l’informe tècnic redactat per la cap d’Urbanisme en relació a 
la proposta de cessió lliurada per l’equip redactor del pla parcial de la unitat 
d’actuació UA-08A. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3059250, de data 31 d’agost de 2022, pel projecte de parcel·lació. 

 
- Número 3059880, de data 3 d’octubre de 2022, per instal·lar una grua durant 

24 mesos a la parcel·la número 4.2, a la partida Plana dels Camps. 
 
- Número 3059898, de data 4 d’octubre de 2022, per a l’obertura d’una rasa 

de 2,50 m lin. a l’avinguda de Sant Pere, el Serrat. 
 

- Número 3059968, de data 7 d’octubre de 2022, per a l’ocupació temporal de 
la via pública amb l’emplaçament d’un camió grua per descarregar fusta per 
una obra. 
 

Obra menor: 
 
- Número 3059890, de data 4 d’octubre de 2022. 
- Número 3059908, de data 5 d’octubre de 2022. 
- Número 3059932, de data 5 d’octubre de 2022. 
 
Obra major: 
 
Número 3058341, de data 30 de juny de 2022, pel projecte de reforma i canvi 
d’ús de l’edifici amb ref. cadastral 3U00270. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3059639, de data 19 de setembre de 2022. 
- Número 3059779, de data 29 de setembre de 2022. 
- Número 3059842, de data 30 de setembre de 2022. 
- Número 3059887, de data 3 d’octubre de 2022. 
- Número 3059905, de data 4 d’octubre de 2022. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda reubicar la treballadora pública 103 al lloc de treball d’auxiliar de 

suport del Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, grup 
C, nivell II, amb una jornada de treball setmanal de 31 hores i un salari de 
1.576,17 euros (més 382,92 euros de complement d’antiguitat), des de l’11 
d’octubre de 2022. 

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de 

cuiner, en qualitat de treballador públic interí, del 23 de desembre de 2022 al 5 
de gener de 2023, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda declarar desert l’edicte del 12-9-2022 per la cobertura d’una plaça 
pel lloc de treball de monitor de Ludoescola. 
 

- S’acorda iniciar un concurs de mobilitat (en primera fase) per a la cobertura del 
lloc de treball de monitor de Ludoescola (adjunt al cap de secció) en qualitat 
de funcionari, a jornada completa i amb un salari de 1.509,39 euros bruts 
mensuals. 

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública 431 com a auxiliar de suport del 

Centre Esportiu, durant el curs escolar 2022 - 2023, de dilluns a divendres de 
17 a 20 h, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública 423 com a auxiliar de suport del 
Centre Esportiu, durant el curs escolar 2022 - 2023, de dilluns a divendres de 
17 a 20 h, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda declarar desert l’edicte del 12-09-2022 per cobrir una plaça pel lloc 
de treball d’operari de neteja del Centre Esportiu, en qualitat de treballador 
públic interí, atès que no hi ha hagut concurrència. 
 

- S’acorda continuar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 
d’operari de neteja pel Centre Esportiu, en qualitat de treballador públic interí, 
a través d’un nou edicte.  
 

- S’acorda nomenar la funcionària 580 com a delegat de protecció de dades, 
des de l’11 d’octubre de 2022 i durant un període inicial de 6 mesos, i 
atorgar-li un complement de responsabilitat addicional de 235 euros bruts 
mensuals. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud formulada pel FC Ordino per a la utilització 

del gimnàs del CEO durant el curs escolar 2022-2023. 
 

- Oferir l’estoc de les samarretes del Casamanya (49 unitats) per regalar als 
infants del Sahara.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Modificació Ordinació de preus públics 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació de l’Ordinació de 
preus públics per a l’exercici 2022, per incloure una nova promoció d’abonament 
al Centre esportiu d’Ordino durant les vacances escolars de Nadal i Pasqua.  

 
Modificació pressupostària 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un crèdit extraordinari a la Comissió 
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social per un import de 14.000 €.  
 
Baixes d’immobilitzat 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la baixa definitiva del registre 
d’immobilitzat de diversos actius atesa la seva obsolescència. 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/336 per un import total de 160.202,60 €. 
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• ACLO 2022/37176 per un import total de 200,00 € en concepte de 
subvenció per l’ajut per a la millora del parc immobiliari per millorar 
l’eficiència energètica. 
 

• ACLO 2022/37189 per un import total de 645 € en concepte de subvenció 
per a l’exercici 2022. 

 
Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació, per un 
import de 16.000 €, per finançar el conveni de gestió conjunta de la deixalleria del 
Comú de la Massana. 
 
Central de contractació 

 
• Segons l’edicte del 25/7/2022 pel qual es convocava el concurs públic  

internacional pel subministrament de combustible (estelles) pel Centre Esportiu 
d’Ordino, expedient 2022/69, vista l’oferta presentada per l’empresa Avet 
negre, atesa la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de 
contractació, en aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, s’acorda 
adjudicar a l’empresa Avet negre el subministrament de combustible (estelles) 
de classe 1.  

 
• Segons l’edicte del 27/6/2022 pel qual es convocava el concurs públic  

nacional per a la realització dels treballs de reparació de les voravies de la 
parròquia d’Ordino, expedient 2022/65, vistes les ofertes presentada per les 
empreses Construccions Entrimo i SIMCO, atesa la proposta d’adjudicació 
presentada per la mesa de contractació, en aplicació dels criteris d’adjudicació 
establerts, s’acorda adjudicar a Construccions Entrimo els treballs de 
reparació de les voravies de la parròquia d’Ordino, a l’haver obtingut la 
màxima puntuació, 100 punts, per un import de 81.572,23 € impostos 
inclosos. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 17 D’OCTUBRE DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
S’acorda donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1047. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3058654, de data 14 de juliol de 2022, pel projecte de segregació en 

dues parcel·les de la finca amb ref. cadastral 3U00197. 
 
- Número 3060065, de data 14 d’octubre de 2022, per a l’ocupació temporal 

de la via pública, amb l’emplaçament d’un camió grua per descarregar fusta 
per a unes obres. 
 

Obra menor: 
 
- Número 3059982, de data 10 d’octubre de 2022. 
- Número 3060008, de data 11 d’octubre de 2022. 
- Número 3060019, de data 11 d’octubre de 2022. 
- Número 3060024, de data 12 d’octubre de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Es resol favorablement la sol·licitud número 3056285. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens electoral 
 
- Número 3059927, de data 5 d’octubre de 2022. 
- Número 3059928, de data 5 d’octubre de 2022. 

 
Comerç 
 

Número 3059990, de data 10 d’octubre de 2022. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1262 com a operari de 

Manteniment i Serveis Públics, especialista xofer, des del 18 d’octubre de 
2022 fins al 17 d’octubre de 2023, amb un salari de 1.329,35 bruts mensuals.  
 

- S’acorda declarar desert l’edicte del 22-08-2022 per a la cobertura d’una 
plaça pel lloc de treball d’auxiliar del Servei de Circulació.  
 

- S’acorda continuar el procés de selecció de la plaça vacant a través d’un nou 
procés selectiu d’ingrés.   

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3059773, de data 28 de setembre de 2022. 
- Números 3060080, 3060081 i 3060082, de data 14 d’octubre de 2022. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 

 
Acords: 

 
- Es resol favorablement la sol·licitud número 3059987, de data 10 d’octubre de 

2022. 
 
- S’acorda establir el preu de venda al públic, preu comercial, acordat a la taula 

d’Infoturisme, per la Guia d’Andorra de camins.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació 



                     
                                             

CC/2022-10-27                                                                                                                                   22/30 

Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la proposta de resolució del concurs 
nacional, amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei 
públic del refugi guardat, Borda de Sorteny. 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament 

O 2022/344 per un import total de 187.747,03 €. 
 
Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat 
per un import de 4.659 €, per a l’organització de l’esdeveniment “Dia de la 
Reserva de la Biosfera”. 
 
 

3. Proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2022. 
 
El Sr. J. Miquel Armengol sol·licita informació complementària en relació al llibre 
Biosfera, concretament vol saber quina tirada s’ha fet i quin ha estat el cost de la 
seva impressió. 
 
La cònsol menor respon que s’ha fet una tirada de 500 llibres i, pel que fa el cost,  
s’ha dividit en 2 exercicis diferents, per poder-li donar tota la informació, buscaran 
els pagaments i li facilitaran.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 
públics per a l’exercici 2022 següent: 
 
Atesa la voluntat de crear preus nous, d’una banda, per a la promoció d’abonaments al 
Centre Esportiu d’Ordino durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua i, 
d’altra banda, per a la venda del nou llibre editat pel Comú, titulat “Biosfera”, se sotmet al 
Consell de Comú, l’aprovació de l’Ordinació següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’any 2022 
 
Article primer 
 
Es modifica l’article 24 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el 
Centre esportiu”, apartat 3 “imports”, per afegir al subapartat A.5 la promoció per als 
períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua. 
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Article 24 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre 
Esportiu d’Ordino” 
 
3. Imports 
 

A) Per a la utilització dels diferents espais : 
 
5. Promocions 
 
5.1 Abonaments d’estiu 

 
Import 

Abonament mensual juliol 35 € 
Abonament mensual agost 35 € 
Abonament juliol i agost 50 € 
 
Abonaments vacances escolars 

 
Import 

Abonament Nadal (desembre/gener) 15 € 
Abonament Pasqua (abril/març) 15 € 
 
En el cas que es realitzi la parada tècnica per manteniment d’instal·lacions durant el mes 
de juliol, el preu d’abonament per aquest mes serà de 30 €. 
Pels abonament de promoció (estiu i vacances escolars) no es requereix la quota 
d’inscripció. 
 
Article segon 
 
Es modifica l’article 33 “Venda de publicacions i altres elements o serveis ”, apartat 3. A 
“Imports publicacions diverses” per afegir el subapartat 9. 
 
Article 33. Venda de publicacions i altres elements o serveis 
 
3. Imports 
 
A) Publicacions diverses 
 
1.  Llibre Parc Natural de Sorteny, 10 €  
2 . Llibre Ordino-Arcalís Vestit de Blanc,  20 €   
3. Llibre Ordino, Gent, Fets i Cases, 50 € 
4. Llibre, Entre Ordino i la Massana, una història d’homes, terra i límits, 10 € 
5. Llibre Toponímia de la Vall d’Ordino, volum I, 15 € 
6. Llibre Auzat-Vicdessos / Ordino, relacions transfrontereres al llarg dels segles, 15 €. 
7. Llibre Ordino segle XV, una petita història d’Andorra del Sr. Albert Pujal, 40 €. 
8. DVD del reportatge “El Pic d’Arcalís, la muntanya solar “, 10 € 
9. Llibre “ Biosfera”, 15 €. 
  
B) Quota per retard en el retorn de préstecs de la biblioteca: 6 €  
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C) Emissió de duplicat del carnet d’usuari de la biblioteca: 2,50 € 
 
Disposició final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 

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

Referència Descripció Quantitat Import Pendent 
amort. 

          
 Jardineres 45   
33-2057 Carpes 5 x 5 2 1.266,95 € 316,53 € 

1121-84-E-1 Jocs parc infantil de la Covanella 
(gespa) 1 5.568 € 4.964,53 € 

 Datamax sancions HW331 1   
 Datamax sancions HW331 1   

1121-5261 Brother 1 324,73 €  

 
Aquest material es dona de baixa atès el deteriorament que pateix, i el seu destí 
és la deixalleria. 
 
 

5. Proposta d’aprovació de la modificació de les directrius per a 
l’elaboració del pressupost 2023, acordades el 28 de juliol de 2022. 
 
La cònsol menor explica que la modificació de les directrius del pressupost que se 
sotmet a aprovació consisteix en l’increment del 3% en tots els ingressos, en 
previsió de l’augment de l’IPC. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, la modificació de les directrius per a l’elaboració del 
pressupost 2023, acordades el 28 de juliol de 2022, pel que fa a l’estimació de 
recaptacions i l’establiment de tarifes dels diferents conceptes d’ingrés. 
 
En l’elaboració del marc pressupostari 2020/2023 s’estableix: 
 
1. Les previsions d’ingrés de naturalesa tributària han de considerar una 

contenció de la pressió fiscal, mantenint el criteri d’aplicació d’increments de 
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tarifes d’un mínim del 3%, i com a màxim del 7% (IPC estimat ) sempre que es 
cregui convenient. En cas d’increments superiors cal argumentar 
expressament els motius.  
 

2. No obstant, considerant el context econòmic global, es recomana maximitzar 
la prudència en el càlcul de les recaptacions. 
 

3. Tanmateix, cal aplicar el criteri de prudència en les previsions d’ingressos 
derivades de conceptes lligats a la construcció, ja sigui per impostos, taxes o 
per rendiments per cessions obligatòries. 
 

4. Pel que fa els ingressos derivats de la Llei de transferències cal contemplar 
l’establert per la normativa vigent al respecte. S’aplicarà al capítol 4 
d’ingressos la quantitat de la transferència rebuda que sigui suficient per a 
cobrir el dèficit corrent del pressupost i complir així amb el principi de 
suficiència. En aquest sentit, el percentatge de transferència de Govern 
aplicada al dèficit corrent, no hauria de superar el 50%. 
 

5. Per l’establiment dels preus públics, s’ha d’aplicar un increment mínim del 3% 
sempre que es cregui convenient, no obstant,  s’ha de tenir en compte, el cost 
real del servei, els preus de mercat, el percentatge de subvenció total del 
servei i la subvenció per usuari que significa el seu establiment, i, en especial, 
la recerca de la disminució del dèficit del servei. El context econòmic actual 
implicarà increments de costos importants, cal recercar i fer accions 
especialment d’estalvi de la despesa en la mesura que sigui possible, i 
repercutir parcialment aquest increment inevitable del dèficit del servei a 
l’usuari, per la qual cosa s’ha establert aquest mínim del 3%. Cal informar i fer 
ús de les eines d’ajuts socials que disposa el Comú per usuaris considerats 
“vulnerables”. 

 
 

6. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social per un import de 
14.000€. 
 
La cònsol menor explica que l’import del crèdit extraordinari que se sotmet a 
aprovació té com a finalitat el condicionament de la rampa d’accés a l’Era del 
Rossell.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, un crèdit extraordinari a la Comissió d’Educació, 
Cultura, Joventut i Benestar Social per un import de 14.000 €, segons l’informe 
d’Intervenció següent:  
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Des de la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar s’informa de la voluntat de 
col·laborar amb el Govern d’Andorra en el condicionament de l’Era del Rossell, per l’ús 
compartit d’aquest espai, per al desenvolupament d’esdeveniments, exposicions i altres. 
La col·laboració es concreta amb el finançament de la remodelació de la rampa d’accés 
a l’Era, que té un cost estimat de 14.000 €. 
 
Al pressupost 2022 no es va dotar cap partida per a aquest concepte, i, atesa la 
possibilitat de transferir fons de la partida 1200/15500000/617005 prevista pels  treballs 
de condicionament de la cruïlla de Sornàs que es realitzaran a l’exercici següent, donada 
la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent, segons l’article 6, apartat 5 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici que 
estableix que els crèdits extraordinaris els acorda el Consell de Comú en forma 
d’Ordinació, previ informe d’Intervenció. 
 
En mèrits a l’establert a l’article 79 de la Llei 36/2021 de les finances comunals i l’article 6 
de l’Ordinació pressupostària, se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú, en la sessió 
del 27 d’octubre de 2022, el crèdit extraordinari següent: 
 
7000 33300001 761000 Govern – Rampa accés Era del Rossell 14.000 

 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb transferència de dotació de la partida següent: 
 
1200 15500000 617005 Cruïlla de Sornàs 14.000 

 
 

7. Proposta d’aprovació de la resolució del concurs nacional, amb 
caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic 
del refugi guardat, Borda de Sorteny. 
 
El Sr. J. Miquel Armengol demana per quants anys es fa la concessió, si s’ha 
publicat la valoració dels punts de les 3 ofertes vàlides i, per últim, com ha quedat 
el litigi jurídic que va interposar un dels licitants. 
 
La cònsol menor aclareix que el termini de la concessió és de 15 anys, i afegeix 
que el recurs que va anar a la Batllia ja es va resoldre; en compliment de la 
sentència es va emetre una nova resolució, i degut a un nou recurs contra 
aquesta darrera resolució s’ha tornat a dictar una nova resolució.  
La cònsol menor apunta que li faran arribar la valoració de les ofertes 
presentades.      
 
El Ple aprova, per unanimitat, la resolució del concurs nacional, amb caràcter 
d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat, 
Borda de Sorteny, com segueix: 
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Atès que per acord de la Junta de Govern del 3 d’octubre de 2022 es va declarar nul·la la 
resolució del 10 de juny de 2022 i es va acordar emetre una nova resolució motivada, es 
proposa al Consell de Comú l’aprovació de la resolució del concurs nacional, amb 
caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat, 
Borda de Sorteny, en els termes següents: 
 
Vist que per acord del Consell de Comú, del 19 de setembre del 2019, el Comú 
d’Ordino, mitjançant l’edicte de data 19 de setembre de 2019, va convocar el concurs 
nacional, amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió del servei públic del 
refugi guardat Borda de Sorteny. 
 
Vist que fins a l’hora i les dates establertes es va rebre al Servei de Tràmits d’Ordino, les 
ofertes i la documentació corresponent als següents licitadors: 
 

• Silvain Alhomme – David Naudi 
• Stadesport 
• Andrés Alberto Quiroga  
• SAETDE 

 
Verificada la documentació aportada pels licitadors, es constatà que el Sr. Andrés  
Alberto Quiroga, no presenta tota la documentació requerida en el sobre A els punts 7, 8, 
9 10, per la qual cosa es descarta la seva oferta i la resta d’ofertes presenten tota la 
documentació requerida dins els terminis establerts. 
 
Vist l’article 9 del plec de bases del concurs, on s’especifiquen els criteris de selecció i 
puntuació per a l’adjudicació de la concessió, es valoren les ofertes de forma 
proporcional segons la fórmula de puntuació següent: 
 
Puntuació d’una oferta V = A + B + C + P 
  
Essent: 
Criteri A: qualificació valorada amb un màxim de 20 punts de la capacitació i l’experiència 
del concursant del guarda major.  
 
Criteri B: qualificació valorada amb un màxim de 50 punts de la memòria descriptiva i 
tècnica detallada i en particular del Pla de negoci i d’explotació. 
 
Criteri C: qualificació valorada amb un màxim de 20 punts de la proposta de cànon anual 
a favor del Comú (Oa). 
 
Criteri P: qualificació valorada amb un màxim de 10 punts de la proposta del cànon 
variable a favor del Comú en forma de percentatge (%Ob) sobre la xifra de negoci. 
V: la puntuació d’una oferta tindrà un valor màxim de 100 punts. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació; 
 
S’adjudica el concurs nacional, amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió 
de servei públic del refugi guardat, Borda de Sorteny, a l’empresa SAETDE per un cànon 
de 12.000 € anuals més un percentatge del 2% sobre la xifra d’ingressos.  
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8. Proposta d’adjudicació del concurs públic internacional per a la 
contractació d’una plataforma integral d’Administració electrònica 
pels comuns d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, 
expedient 2022/70. 
 
La cònsol menor explica aquesta adjudicació permetrà reduir la despesa per a la 
contractació d’una plataforma d’administració electrònica. 
 
El Sr. J. Miquel Armengol manifesta que ha vist que el Comú d’Andorra la Vella 
paga la meitat i els comuns de Sant Julià i d’Ordino l’altra meitat (en parts 
equivalents), i vol saber com han calculat l’estalvi que representa, tenint en 
compte que és una inversió important. D’altra banda, demana perquè no ho han 
fet amb la resta de comuns. 
 
La cònsol menor respon que l’empresa adjudicatària rebaixa el preu de certs 
conceptes per fer-ho més d’un comú, i que la repartició de l’import s’ha fet en 
funció de les necessitats de cada un dels comuns. La resta de parròquies no han 
participat per voluntat pròpia, es va plantejar a tots els comuns, justament amb la 
idea d’abaratir costos, però alguns ja havien iniciat els processos amb altres 
empreses. 
 
El Sr. Herver afegeix que, aquesta adjudicació conjunta, ha suposat un estalvi 
d’aproximadament 15.000 € pel Comú d’Ordino sobre el preu que hauria tingut si 
l’hagéssim adjudicat sols.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, l'adjudicació del concurs públic internacional per a 
la contractació de la plataforma integral d’Administració Electrònica pels comuns 
d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, segons l’informe de la mesa de 
contractació que s’adjunta a aquesta acta com a CC_document número 1. 
 
 

9.  Proposta d’aprovació de l’Ordinació d’expedient de despesa 
pluriennal per a l’adjudicació del concurs públic internacional per a 
la contractació d’una plataforma integral d’Administració 
electrònica pels Comuns d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de 
Lòria, expedient 2022/70. 
 
El Sr. J. Miquel Armengol demana com és que només els comuns d’Ordino i Sant 
Julià tenen una partida destinada al portal de transparència, Andorra la Vella no, i 
a què correspon exactament.  
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El Sr. Herver respon que el portal de transparència és una opció que es pot 
incorporar dins de la plataforma d’Administració electrònica, que és elecció de 
cada Comú escollir les opcions que volen instal·lar dins de la plataforma. 
 
El Sr. Armengol no veu clar perquè Ordino i Sant Julià paguen aquesta part i 
Andorra la Vella no.  
 
El Sr. Herver li aclareix que és perquè Andorra no ha agafat aquest paquet 
opcional en la seva plataforma informàtica.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, l’Ordinació de despesa pluriennal per un import total 
de 167.819,84 €,  per 4 anys, per a l’adjudicació de l’expedient de contractació 
2022/70 pel subministrament i implantació d’una plataforma integral 
d’administració electrònica als comuns d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de 
Lòria següent: 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, 
article 5.1. 
 
Vist l’article 85 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, “extensió temporal dels 
crèdits: despeses pluriennals”. 
 
Vist l’article 9 de l’Ordinació pressupostària del Comú d’Ordino. 
 
Vist l’expedient de contractació 2022/70 per atorgar mitjançant concurs el contracte pel 
subministrament i implantació d’una plataforma integral d’administració electrònica als 
comuns d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. 
 
Vist que aquesta licitació implica l’adjudicació de la implantació dels sistemes i la 
prestació de serveis pels manteniments anuals i suports a la plataforma per un període 
inicial de 4 anys. 
 
Atesa la disponibilitat pressupostària per l’adjudicació de les inversions previstes a 
realitzar en el present exercici 2022. 
 
Se sotmet al Consell de Comú de data 27 d’octubre de 2022 l’aprovació de l’ordinació 
següent: 
 
Article 1 
S’aprova una despesa pluriennal per un total de 167.819,84 €  (impostos inclosos), amb 
afectació a les partides previstes en els següents exercicis: 
 
 2022 2023 2024 2025 

1401/92030000/606001 86.172,26       
Llicències AE 42.777,44       
Implantació AE 14.259,15       
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Diagramació Procediments 2.376,52       
Formació i arrancada AE 14.259,15       
Portal de transparència 12.500,00       

1401/92030002/227000   10.456,71 10.456,71 10.456,71 
Suport plataforma AE   4.753,05 4.753,05 4.753,05 
Bossa d'hores a demanda AE   5.703,66 5.703,66 5.703,66 
1401/92030000/216000   16.759,15 16.759,15 16.759,15 
Manteniment anual plataforma AE   14.259,15 14.259,15 14.259,15 
Manteniment anual portal de transparència   2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Subtotals per anys 86.172,26 27.215,86 27.215,86 27.215,86 
Total       167.819,84 
 
Article 2 
 
Aquesta despesa pluriennal es finançarà, tal com preveu l’article 85 de la Llei 36/2021 de 
les finances comunals, amb afectació a les dotacions que obligatòriament caldrà 
preveure en el pressupost per a l’exercici 2022 i següents fins l’exercici 2025. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, la cònsol menor, lleva la sessió. 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   


