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CONSELL DE COMÚ 
28 DE MARÇ DE 2019 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.46 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Xavier Herver Merino 
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Excusa la seva absència l' Honorable consellera Sra. Vanessa Fenés Areny.  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de febrer de 

2019. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes 

de les Juntes de Govern del 26 de febrer i del 5, 11 i 18 de març de 2019. 
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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. 
 
La Sra. Eva Choy demana incloure una pregunta en relació a la periodicitat 
d’algunes comissions.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 

de febrer de 2019 
 
El Sr. Consol 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 27 de febrer  
de 2019. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 26 de 
febrer i 5, 11 i 18 de març de 2019. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 26 DE FEBRER DE 2019 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació 
 
Carta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports de data 11 de febrer, 
informant que s’ha fet una revisió de la delimitació de l’entorn de protecció de 
l’església de Sant Serni de Llorts. 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor: 

 
- Sol·licitud número 3043254, de data 23 de gener de 2019. 
- Sol·licitud número 3043619, de data 21 de febrer de 2019. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
SERVEIS: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a delegar en el Comú d’Encamp la signatura del conveni 
amb l’empresa LOVIC. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de Protecció civil pel desenvolupament del 
dispositiu a efectuar per la copa del mon d’esquí alpí. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
Cens electoral  
 
El 22 de febrer de 2019 es van publicar les llistes electorals definitives amb un 
total de 1.753 electors.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Demandes de vot per dipòsit judicial per correu per les eleccions generals 

2019, com a estudiants a l’estranger. 
 

Núm. de tràmit Data 
sol·licitud 

3043419 04/02/2019 
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3043420 04/02/2019 

3043449 05/02/2019 

3043487 11/02/2019 

3043491 12/02/2019 

3043492 12/2/2019 

3043568 19/02/2019 

3043580 19/02/2019 

3043602 20/02/2019 

3043650 25/2/2019 

3043557 18/02/2019 

3043632 22/2/2019 

3043545 15/02/2019 

3043639 25/02/2019 

3043641 25/02/2019 

 
- Demandes de vot per dipòsit judicial per correu per les eleccions generals 

2019, com a treballadors a l’estranger. 
 

Núm. de tràmit Data 
sol·licitud 

3043448 05/02/2019 

3043450 06/02/2019 

3043548 15/02/2019 

3043557 18/02/2019 

3043654 25/2/2019 

3043655 26/2/2019 

 
- Sol·licituds de demandes de vot per dipòsit judicial per correu per les 

eleccions generals 2019, com a residents a l’estranger: 
 

Núm. de tràmit Data 
sol·licitud 

3043637 25/2/2019 

3043640 25/2/2019 
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Comerç 
 
Número 3043078, de data 9 de gener de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat perquè la treballadora pública indefinida 1130 ocupi el 

lloc de treball d’educadora de l’escola bressol. 
 

- Donar conformitat a contractar per raons d’urgència i segons el punt c) de 
l’article 109 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, a la  
treballadora pública interina 1144. 
 

- Donar conformitat a: 
• Declarar desert l’edicte intern per ocupar la plaça de cap de servei de 

l’arxiu.  
• Continuar el procés de provisió de la plaça vacant a través d’un edicte 

extern.   
 
- Donar conformitat a iniciar el procés de provisió de cinc (5) places pel lloc 

de treball d’operari del Departament de Manteniment i Serveis en qualitat 
de treballador públic interí. 
 

- Donar conformitat a allargar la relació d’ocupació de l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1139.  
 

- Donar conformitat a la demanda de formació sol·licitada pel funcionari 41.   
 

- Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, el treballador 
públic interí 1000.   
 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a l’annex 2019 del contracte 128/2016. 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Donar conformitat a les demandes efectuades per l’organització del FREERIDE 
WORLD TOUR. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/22, per un import total de 80.646,83€. 
• ACLO 2019/5132, per un import de 2.000€. 
• ACLO 2019/5133, per un import de 600€. 
• ACLO 2019/5134, per un import de 5.000€. 
• ACLO 2019/5135, per un import de 500€. 
• ACLO 2019/5136, per un import de 1.500€. 
• ACLO 2019/5531 per un import de 1.000€. 
• LO 2019/5525, per un import de 1.343,87€. 
• LO 2019/5527, per un import de 22.997,65€. 
• O 2019/5535, per un import de 4.212,26€. 

 
 Modificacions pressupostàries 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació i 
Comerç, per un import de 2.093,28€. 
 

• A proposta de la Junta, donar conformitat a l’aprovació d’un crèdit 
extraordinari a la Conselleria d’Obres i Urbanisme, per un import de 
2.208€. 

 
• Crèdit extraordinari a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 

Benestar, per un import de 16.000€. 
 

• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació, per un import de 8.000€. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 5 DE MARÇ DE 2019 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 26 de febrer de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra menor: 

 
Sol·licitud número 3043680, de data 28 de febrer de 2019. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Vista la sol·licitud número 3043611, de data 21 de febrer de 2019, donar 
conformitat a:  
 
Primer.- Suspendre la tramitació de l’expedient administratiu EXP_CAD-09, pel 
termini màxim de sis mesos. 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les parts afectades. 
Tercer.- Publicar un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra comunicant 
a tota persona interessada que se suspèn la tramitació de l’expedient 
administratiu. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud d’emplaçament de gual següent: 
 
Número de sol·licitud 3043521, de data 14 de febrer de 2019. 
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Resoldre favorablement la sol·licitud de canvi de titularitat de gual 
següent: 
 
Número de sol·licitud 3043658, de data 26 de febrer de 2019. 
 
Resoldre desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 
 Denúncia número 102466. 
 Denúncia número 25933. 
 Denúncia número 102586. 
 Denúncia número 26187. 
 
Resoldre favorablement, les següents sol·licituds de descàrrec:  
 
 Denúncia número 102375. 
 Denúncia número 102424. 
 Denúncia número 102032. 
 Denúncia número 102617. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord:  
 
Donar conformitat a la demanda de formació sol·licitada pel funcionari 644.  
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Autoritzar la instal·lació de ruscs en el domini públic de la parròquia d’Ordino, 
amb permís d’ocupació temporal, mitjançant la concessió de terreny públic amb 
subhasta i sorteig en quatre zones concretes.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2019/6248, per un import de 3.114,10€. 
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DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Publicar un avís al BOPA per informar del projecte de dinamització cultural als 
establiments de la parròquia dedicats a la restauració.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Informe d’intervenció 
 

Es lliura l’informe d’Intervenció FINALT2019/1. 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/48, per un import total de 153.982,43€. 
• LO 2019/6007, per un import de 1.343,87€. 
• O 2019/6009, per un import de 7.095,19€. 
• O 2019/6010, per un import de 373,43€. 
• O 2019/6013, per un import de 190,00€. 
• LO 2019/6014, per un import de 40.536,47€. 

 
 Modificacions pressupostàries: 

 
A proposta de la junta, s’acorda un crèdit extraordinari per un import de 800€ 
a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació. 
 
 Publicacions BOPA: 
 
Publicar al BOPA la relació BOEM6, de notificació d’acord d’embargament de 
diferents deutes vers el Comú d’Ordino. 
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 Central de contractació: 

 
• Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2019/5144, 2019/5153, 

2019/5154 i 2019/5882, aprovar el plec de bases i condicions tècniques i 
administratives per a la convocatòria del concurs públic nacional per al 
subministrament de carpes, casetes, escenaris i materials escenogràfics i 
decoratius mitjançant arrendament amb la prestació del Comú d’Ordino.  
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/5907, aprovar el plec de bases 
i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs 
públic nacional pels treballs d’ampliació del Pont de Segudet. 

 
•  Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/5906, aprovar el plec de 

bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del 
concurs públic nacional pels treballs d’estabilització de la carretera de 
Sorteny.  

 
 Nomenament de jurat: 
 
Es nomenen els membres del jurat que valoraran la part estètica del plec de 
bases del concurs públic per a la contractació d’una empresa per realitzar una 
part dels treballs de jardineria de la parròquia d’Ordino. 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L’11 DE MARÇ DE 2019 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 5 de març de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a l’addenda al conveni 2018/1076. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3043636, de data 22 de febrer de 2019. 
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Obra Menor: 
 
− Número 3043708, de data 6 de març de 2019. 
− Número 3043715, de data 6 de març de 2019. 

 
Obra Major: 
 
Número 3042189, de data 15 d’octubre de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud número 3042276. A tal efecte: 
 

a) Donar de baixa al registre del cadastre la divergència de límits de 
propietat amb número de referència 3L00062. 

 
Inscriure al registre del cadastre les parcel·les següents: 

 
b) Parcel·la de terreny anomenada amb ref. cadastral 3U00263 (ref. 

parcel·la 3V00041), amb una quota de titularitat del 100 %. 
 
c) Parcel·la de terreny amb ref. cadastral 3U02639 (ref. parcel·la 3P00548), 

amb una quota de titularitat del 100 %. 
 
Modificar al registre del cadastre el límit i superfície de les parcel·les següents: 
 

d) Parcel·la amb ref. cadastral 3U00263 (ref. parcel·la 3P00263), que 
queda inscrita amb una superfície de 200,25 m². 

 
e) Parcel·la amb ref. cadastral 3U00260 (ref. parcel·la 3P00260), que 

queda inscrita amb una superfície de 1.923,85 m². 
 

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
− Número 3043324, de data 29 de gener de 2019. 
− Número 3043684, de data 1 de març de 2019. 
− Número 3043713, de data 6 de març de 2019. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
− Es dona conformitat perquè el Sr. O.L.C. inicií les pràctiques, a través d'un 

contracte d'estades formatives, del 12 de març fins al 21 de juny d'enguany.  
 

− Es dona conformitat a:  
 

• Declarar desert l’edicte intern per ocupar la plaça d’administratiu/va del 
Departament de Cadastre i Gestió del Territori.  

• Continuar el procés de provisió de la plaça vacant a través d’un edicte 
extern.   
 

− Es dona conformitat a iniciar la selecció de personal interí per ocupar els 
llocs de treball següents: 
  
• Quatre places de monitor/a de casal d’estiu pel mes de juliol 2019. 
• Quatre places de monitor/a de casal d’estiu pel mes d’agost 2019. 
• Quatre places de monitor/a de casal d’estiu de l’1 al 6 de setembre de 

2019. 
• Dues places de monitor/a de colònies. 
• Tres places de monitor/a referent de l’1 de juliol al 6 de setembre de 

2019. 
 
− Es dona conformitat a iniciar la selecció de personal interí per ocupar els 

llocs de treball següents:  
 
• Un agent de medi ambient des del 2 de maig fins al 29 de novembre 

d’enguany. 
• Dos agents de medi ambient des del dia 2 de maig fins al 31 d’octubre 

d’enguany. 
 

− Es dona conformitat perquè la treballadora pública interina 11 ocupi el lloc 
de treball de suport administratiu al Servei de Circulació i al Servei d’arxiu 
(20 hores setmanals en cada servei) a partir de l’1 d’abril de 2019. 
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AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Autoritzar l’esquí club de Soldeu el desenvolupament al parc natural de la vall 
de Sorteny, del tram corresponent de la competició de travessa amb esquis de 
muntanya que organitza el dia 30 de març de 2019.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
− Comptes anuals Comú d’Ordino 2017  
 
Es lliura còpia dels informes rebuts del Tribunal de Comptes d’Andorra en 
relació als comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2017, així com 
l’informe d‘Intervenció i finances relatiu a les remarques del Tribunal.   
 
Acords: 
  
− Ordres de pagament 

 
• ACLO 2019/6528, per un import de 1.000€. 
• LO 2019/6688, per un import de 1.007,56€. 
• LO 2019/6689, per un import de 1.007,56€. 
• LO 2019/7146, per un import de 500€. 
• O 2019/6786, per un import de 5.070,43€. 
• O 2019/6788, per un import de 2.579,57€. 
• O 2019/6778, per un import de 260,17€. 
• O 2019/6780, per un import de 130,10€. 
• O 2019/6781, per un import de 144,24€. 
• O 2019/6782, per un import de 144,24€. 
• O 2019/6771, per un import de 2.331,31€. 
• O 2019/6772, per un import de 71,13€. 
• O 2019/6773, per un import de 91,46€. 
• O 2019/6774, per un import de 19,73€. 
• O 2019/6775, per un import de 157,99€. 
• O 2019/6776, per un import de 30,28€. 
• AC 2019/6718, per un import de 3.018,50€. 
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• AC 2019/4874, per un import de 3.024,04€. 
• AC 2019/4871, per un import de 3.305,16€. 
• AC 2019/6767, per un import de 18.000€. 

 
− Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2019/6526, per un import de 2.978,25€. 
 
− Modificacions pressupostàries 

 
A proposta de la junta, s’acorda un suplement de crèdit a la Conselleria 
d’Agricultura i Medi ambient, per un import de 6.792,71€. 
  
− Central de contractació 
 
Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament de dos vehicles 
tipus furgó per al departament de Manteniment i Serveis i un vehicle per al 
departament de Medi Ambient. 
 

 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 18 DE MARÇ DE 2019 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 de març de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME  
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent : 
 
Obra Menor: 
 
Número 3043756, de data 11 de març de 2019. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord : 
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Comissió dobles números d’identificació administrativa (NIA) 
 
Donar conformitat a introduir d’ofici, per les persones que no han comparegut al 
Comú, un únic número de cens, que proposa el programa informàtic en 
consonància amb el procediment aprovat. 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Reserva de Sala 
 
Número 3043777, de data 12 de març de 2019. 
 
Cens de població 
 
Número 3043730, de data 7 de març de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 

- Donar conformitat a sol·licitar al Comú d’Andorra la Vella, la col·laboració de 
J.L.D. a través d’una comissió de serveis. 

 
- Donar conformitat a iniciar el procés de selecció per cobrir els següents llocs 

de treball en qualitat de treballadors públics interins: 
• Dos operaris/es de medi ambient, del 17 al 30 de juny de 2019.  
• Dos operaris/es de medi ambient, de l’1 al 31 de juliol de 2019.  
• Dos operaris/es de medi ambient, de l’1 al 30 d’agost de 2019.  

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament:  

 
O 2019/88, per un import total de 12.283,72€. 
O 2019/90, per un import total de 7.139,45€. 
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• LO 2019/7592, per un import de 4.116,21€. 
• LO 2019/7593, per un import de 1.461,10€. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis, i   

Circulació per un import de 6.118,18€. 
 
• Ampliació de crèdit, per un import total de 15.510,26€. 

 
- Central de contractació 
 
Adjudicar, prèvia aprovació de la modificació pressupostària corresponent, el 
concurs públic nacional per la realització d’una part dels treballs de jardineria 
de la parròquia d’Ordino. 
 
A proposta de la junta, s’acorda adjudicar el concurs públic nacional per a la 
reforma i ampliació del Centre esportiu d’Ordino. 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :  
 
Article 22.2. 
 
La Sra. Choy indica que creu que no s’està respectant la periodicitat d’algunes 
comissions. Afegeix que darrerament s’han ajornat les comissions d’obres i 
urbanisme i la de finances i que les comissions són l’únic espai on la minoria 
pot fer aportacions.  
 
Pel que fa a la comissió de finances, la Sra. Coma respon que degut a que la 
liquidació del primer trimestre encara no s’havia acabat i per evitar fer dues 
comissions seguides, una d’elles desproveïda d’informació, van creure 
convenient esperar a tenir aquesta informació per fer-ne una única.  
 
La Sra. Choy exposa que, pel que fa a la minoria, tenen disponibilitat completa, 
i quantes més comissions millor. 
 
El Sr. Mortés afegeix, en tant que President de la comissió d’obres i urbanisme, 
que tal i com li va comentar a la Sra. Choy personalment, estan esperant rebre 
l’informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme per fer-ne una amb aquesta 
informació. 
 
La Sra. Choy indica que les comissions permeten la seva participació, i que a 
banda que no s’hagin rebut els informes de la CTU creu que hi ha altres temes 
que es poden tractar, com per exemple SECNOA. 
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El Sr. Mortés aclareix a la Sra. Choy que en relació a SECNOA, tal i com es va 
acordar en la darrera comissió de finances, en la següent comissió intervindrà 
el director de SECNOA i farà les explicacions pertinents dels temes tractats en 
consell d’administració  
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 26 
de febrer i 5, 11 i 18 de març de 2019, 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   
 
 


