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CONSELL DE COMU 
27 D'OCTUBRE DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.34h 
Hora d’acabament: 13.37h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Vanessa Fenés Areny  
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Eva Choy Guiu  
Sandra Tudó Montanya 
 
 
 S'excusa l'absència dels Hbles. Srs. Samuel Duró Backes i Xavier Herver 
Merino. 
 
 
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 setembre de 

2016.   
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 26 de setembre i del 3,10 i 17 d'octubre de 2016. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés 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 setembre de 2016 
 

El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 29 de 
setembre  de 2016. 
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 26 de 
setembre i del 3, 10 i 17 d'octubre de 2016 

 
 

JUNTA DEL 26 DE SETEMBRE DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
   
Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Obra Major: 
 
Número 3033786, de data 1 d'agost de 2016. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI: 
 
Acord :  
 
Donar conformitat al redactat de l’avís que s’annexa a l'acta de la junta i procedir 
a la seva publicació al BOPA. 

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
Acord :  
 
Donar conformitat a la resolució del recurs administratiu contra la resolució núm. 
5610/2016, de 19 de juliol de 2016, mitjançant la qual es ratifica sanció núm. 
24033. i desestimar-lo en tots els seus termes. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
– Modificar la titularitat del comerç XS Equipaments. 

 
– Es dona conformitat al document en el que es detalla la proposta de 

procediments que els tècnics del cens consideren que ajudaria a millorar la 
gestió del cens, que emana de la reunió mantinguda el passat 15 de 
setembre entre representants dels Comuns i Govern. 

 
Comerç 

 
– Número 3033639, de data 15 de juliol de 2016. 

 
– Número 3034005, de data 25 d'agost de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
S'acorda acceptar la comissió de serveis del funcionari 1051, a partir del dia 1 
d'octubre, i per un període de dos anys, prorrogable un any. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acords:   
 
– Donar conformitat a la data 4 de novembre de 2016, com a termini 

d’admissió de les sol·licituds de subvencions esportives per l’any 2017, tal 
com preveu el reglament de subvencions esportives del Comú d’Ordino que 
es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

 
– Donar conformitat al segon videoclip editat pels QUELCOM. Es penjarà a les 

xarxes a partir de mitjans d’octubre per promoure la promoció que el CEO 
oferirà a la Fira d’Andorra la Vella. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
– Ordres de pagament: 
 

Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/655, per un import de 90.310,72€ 
 

– A proposta de la junta s'aprova el suplement de crèdit per un import de 
6.667,01€, a la Conselleria de Turisme i Esports. 

 
– Subvenció esportiva 
 

Resolució 5488/2016, de data 25 d’abril del 2016. 
 
– A proposta de la junta es dona conformitat a la declaració d’alienació i 

posterior subhasta pública per la venda de l'actiu comunal que s'adjunta a 
l'acta de la junta,  segons el que estableixen els articles 78, 86 i 87 del codi 
de l’Administració. i el Reglament regulador de la venda de béns immobles 
(Bopa 15, 1/4/1998 ). 

 
- Situació pressupostària per presentar al proper consell de Comú 

 
Es lliuren: 

 
• El pressupost econòmic per a l’exercici 2017 aprovat per la Comissió gestora 

de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino  en data 
20 de setembre del 2016.  

 
• L’informe d’intervenció FIN2016/6 en relació al seguiment de l’execució 

pressupostària del 2n trimestre del 2016. 
 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 26 de setembre del 2016, per unanimitat. 
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JUNTA DEL 3 D'OCTUBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 26 de setembre de 
2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3034414, de data 26 de setembre de 2016. 
 
− Número 3034446, de data 28 de setembre de 2016. 
 
− Número 3034464, de data 29 de setembre de 2016. 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següent: 
 

− AC 2016/30741, per un import de 3.037,99€. 
 

− AC 2016/30745, per un import de 2.864,67€. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Comerç 
 
Número 3034166, de data 7 de setembre de 2016. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
− S'acorda la modificació horària següent per a tots els treballadors del Comú:  
 
 de dilluns a divendres de 8:00 a 16:00,  
 amb mitja hora de descans,  
 a partir de l'1 de gener de 2017.  
 
 Queden exclosos d'aquesta modificació els departaments/serveis que 

mantindran els horaris actuals: Escola bressol, Centre de natura, Agricultura i 
Medi ambient, Turisme, Centre Esportiu, Escola d’art, Casa pairal, Ludoescola, 
Biblioteca, Punt jove, Escola de música, Manteniment, Higiene pública, 
Aparcaments, Circulació. 

 
− S’acorda retirar el CRA del funcionari 578 a partir del dia 1 d’octubre de 2016.  
 
− S’acorda publicar un edicte intern per cobrir la plaça de caporal en els termes 

previstos per la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunals. 

 
− S’acorda contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 948 pel curs 

escolar 2016-2017.  
 
− S’acorda contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1053 pel 

curs escolar 2016-2017.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/30756, per un import de 1.335,61€. 
 
DINAMITZACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 201600030746, per un import de 2.750,44€. 
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Resoldre l'expedient sancionador AMA-001/2016 amb una sanció de 300€. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a oferir una QUOTA + d’un any 2017 del CEO valorada en 

360,40€ a l’ECOA,com a premi en el sorteig del tercer sopar benèfic que 
tindrà lloc el proper 26 de novembre. 

 
− Donar conformitat a oferir una QUOTA + d’un any 2017 valorada en 360,40€, 

una QUOTA BÀSICA d’un any 2017 valorada en 296,80€ i un abonament de 
45 dies valorat en 135€ com a premis en el sorteig de Mostra Gastronòmica. 

 
− Vista  la renuncia verbal de la organització de la prova de BTT Sornàs per part 

de l’Agrupació ciclista andorrana per complexitat tècnica,s'acorda reclamar 
l'import abonat com a subvenció atorgada en el seu moment i demanar que 
lliuri la corresponent renuncia per escrit. 

 
− Donar conformitat a mantenir els preus comercials amb els Hotels de la 

parròquia d’Ordino i de la Massana que tenen conveni amb el CEO per la 
temporada 2015-2016.  

 
• Entrada temporada baixa: 3€ 
• Entrada temporada alta: 6€ 

 
− Donar conformitat als convenis de col·laboració entre els Hotels d’Ordino i la 

Massana i el Comú d’Ordino sota el número 116/2016.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/675, per un import total de 
10.341,75€. 

 
- Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 

 
AC 2016/29476, per un import de 1.800,-€. 

 
- A proposta de la junta, donar conformitat a les següents propostes de 

modificacions pressupostàries: 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un 
import de 6.000€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació per un import de 250€. 
 
• Suplement de crèdit per un import de 62.465,04€. 
 
• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 
per un import de 300€. 
 
• Crèdit extraordinari a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar Social per un import de 1.400€. 

 

Acords :  
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura Joventut i 
Benestar social per un import de 2.400€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació per un import de 2.000€. 
  

- Condonació de deutes SECNOA, SAU.   
 
A proposta de la junta i com s’ha fet en darrers exercicis, considerant la situació 
econòmica de la societat d’acord amb les dades econòmiques aportades com a 
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previsió del tancament de comptes  de la temporada 2015/2016, s'accepta la 
condonació dels deutes de Secnoa, SAU, atès que els resultats obtinguts per la 
societat impossibiliten el fer front al pagament del cànon. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 3 d'octubre del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 10 D'OCTUBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
A proposta de la junta es dona conformitat a declarar desert el concurs públic 
per l'adjudicació de l'explotació de l'Andorra Congrés Centre d'Ordino del 
passat 25 d'agost al no presentar-se cap licitador. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acords: 
 
− Es dona conformitat a la proposta d'acabament de la rotonda de les Salines. 

 
− És dona conformitat al nom de Aparcament Prada del Serrat, al nou 

aparcament ubicat al Serrat. 
Es dóna conformitat a pintar les places d'aparcament en color blanc vist que 
serà un aparcament gratuït.  

 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3033823, de data 5 d'agost de 2016. 
 
− Número 3034368, de data 21 de setembre de 2016. 
 
− Número 3034519, de data 5 d'octubre de 2016. 
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− Número 3034548, de data 7 d'octubre de 2016. 
 
Obra menor :  
 
− Número 3034514, de data 4 d'octubre de 2016. 
 
− Número 3034531, de data 6 d'octubre de 2016. 

 
Obra major: 
 
Número 3033825, de data 5 d'agost de 2016. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 

SERVEIS 
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:  
 
Declarar desert el procediment per la contractació d’una empresa per realitzar 
una part dels treballs de treta de neu de la Parròquia d’Ordino 
 

CIRCULACIÓ: 
 
Acords: 
 

• Atesa la informació facilitada pel Cap de circulació de Canillo conforme el 
proper dia 15 d’octubre es tallarà la carretera des de la rotonda de Canillo 
fins als Tòtems, en horari de 9:45h a 11:00h, s’acorda informar del 
tancament d’aquest punt quilomètric amb la col·locació d’un cartell 
informatiu a l’alçada de la Pizzeria d’Ordino i un altre a l’Hotel Babot. 

 
• Donar conformitat a la demanda del departament de protocol de Govern, 

amb motiu del lliurament dels Premis de la Fundació Ramon Llull, el proper 
divendres 11 de novembre i reservar la zona de càrrega i descàrrega i el 
lateral de l'auditori i les places interiors i exteriors del Prat de Call. 

 
Resoldre favorablement el següent descàrrec per defecte de forma, data 
errònia :  
 
Constat número 22195. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acord : 
 
-  AC 31096 per un import de 1.368,95 euros. 
 
- Donar conformitat al conveni 126/2016. 

 
- Deixar sense efecte el conveni 112/2015. 
 
- Donar conformitat al conveni 121/2016. 

 
ESCOLA D’ART:  

 
Donar conformitat al conveni 127/2016. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  
 

Acords: 
 
─ Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració de caràcter 

eventual 1030 pel curs escolar 2016-2017. 
 
─ Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/005. 

 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Resoldre favorablement la proposta de contractació següent:  
 

Adjudicar el concurs públic per les obres d’acabament de la restauració de 
l’abocador del Corb, fase II. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU  
 
Acords:   
 
- Donar conformitat a que el CEO cedeixi 400 entrades d’1 dia als participants 

de la 3era CURSA POPULAR FIRA D’ANDORRA LA VELLA que tindrà lloc el 
dissabte 22 a partir de les 18.30 hores.  

 
− Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta d’una sala d’activitats 

del CEO efectuada per correu electrònic de data 29 de setembre pel Sr. 
David Ledesma, Director de marketing de l’estació ORDINO – ARCALÍS, per 
mantenir el servei de Ski Magic puntualment els dissabtes que l’estació estigui 
tancada per mal temps. 

 
− A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 128/2016. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/704, per un import total de 
67.866,47€. 
 

• O 2016/30826, 30827 i 30828, per un import total de 5.023,26€. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la Conselleria 
d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat per un import de 1.225,63€. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 10 d'octubre del 2016, per unanimitat. 
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JUNTA DEL 17 D'OCTUBRE DE 2016 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 10 d'octubre  de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
A proposta de la junta donar conformitat a la resolució del recurs extraordinari de 
revisió número RR-001/2016. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
− Es dóna conformitat a nomenar un assessor d'Obres i Urbanisme (personal 

de relació especial) tal com regulen els articles 3, 7 i 90 de l’Ordinació de la 
funció pública durant el temps que duri la baixa del cap del departament. 
Entrarà en funcions amb caràcter immediat. 

 
− A proposta de la junta, es dóna conformitat a les propostes següents: 

 
•  Adjudicar el concurs públic nacional pels treballs de rehabilitació de l'edifici 

de les escoles velles d'Ordino, fases 1, 2, i 3.  
 

•  Donar conformitat al conveni 123/2016. 
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3034362, de data 21 de setembre de 2016. 
 
− Número 3034595, de data 14 d'octubre de 2016. 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següent: 
 
− AC 2016/32347, per un import de 937,42€. 
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− AC 2016/32346, per un import de 3.031,81€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
En aquest moment l’Hble. Sr. Samuel Duró Backes s’absenta de la sala en tant 
que part interessada. 
 
Acord :  
 
Donar conformitat a la sol·licitud núm. 3034353. 
 
En aquest moment l’Hble. Sr. Samuel Duró Backes s’incorpora novament a la 
reunió. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement els següents descàrrecs :  
 

• Constat núm. 22196. 
• Constat núm. 24098. 
• Constat núm. 24067. 
• Constat núm. 24100. 
• Constat núm. 24157. 
• Constat núm. 24156. 

 
Resoldre favorablement els següents descàrrecs :  
 

• Constat núm. 24162. 
• Constat núm. 22195. 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC. 31735, per un import de 1.368,95 euros. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
En aquest moment l’Hble. Sra Gemma Riba Casal s’absenta de la sala en tant 
que part interessada. 
 
Acord :  
 
Contracte de concessió local Casa Nova Comú 

 
Atenent al que estableixen els articles 1, 7 i 9 del contracte de concessió del local 
que es va signar en data 22 de març de 2011, es dona conformitat a la demanda. 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3034305, de data 15 de setembre de 2016. 
 
En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’incorpora novament a la 
reunió. 
 
─ Número 3034576, de data 12 d'octubre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords :  
 
─ Es dóna conformitat a la creació del lloc de treball de tècnic administratiu 

per la central de contractació i central de compres. 
 
─ Es dóna conformitat a publicar un edicte intern per a cobrir la plaça de 

tècnic administratiu per la central de contractació i central de compres. 
 
─ Es dóna conformitat a publicar un edicte per contractar un xofer en qualitat 

d’agent de l’administració de caràcter eventual fins el 31 de maig de 2017. 
 
─ Es dóna conformitat a publicar un edicte per contractar un operari de 

manteniment en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual 
fins el 31 de maig de 2017. 
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─ Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1037 i al 
funcionari 033 a assistir al curs “ la intervenció en el lleure amb infants i 
joves amb TEA”, del 26 al 28 d’octubre. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/32344,  per un import de 313,50€.  
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Resoldre favorablement la proposta de contractació següent:  
 

Adjudicar la direcció facultativa de treballs silvícoles de millora forestal dels boscos 
del Principat d’Andorra pel període 2017 - 2019. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament:  
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/727, per un import total de 
44.570,09€. 

 
• ACLO 2016/31751, per un import total de 645€. 
 
• ACLO 2016/31968, per un import de 1.290,70€. 
 
• O 2016/31962, 31963, 31964, 31965, i 31967, per un import total de 

2.302,70€. 
 
• O 2016/31958, 31959 i 31960, per un import total de 4.590,43€. 

 
- Modificacions pressupostàries: 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un import de 
541,25€. 
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• Ampliació de crèdit per un import de 3.381,39€ a la Conselleria de Finances i 
Intervenció. 
 

- Procediment d’executiva: 
 

Es dona conformitat a publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions 
d’ordre d’embargament per deutes. 

 
- 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 s'ordena el pagament de la prestació de 
serveis de sementalía. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 17 d'octubre del 2016, 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   
 


