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CONSELL DE COMÚ 
29 D’ABRIL DE 2021 

 
Lloc: efectuada telemàticament. 
Sessió: ordinària. 
Hora de l’inici: 13.30 h 
Hora d’acabament:  
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 25 de març de 2021. 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 22 i 29 de març i 

del 6, 12 i 19 d’abril de 2021. 
 

3. Proposta d’aprovació del Reglament sobre l’ús de les instal·lacions del Centre 
Esportiu d’Ordino. 

 
4. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a les comissions d’Agricultura, 

Medi ambient i Sostenibilitat, i de Turisme, Esports i Dinamització, per un 
import total de 5.102 €. 

 
5. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de preus públics per a 

l’exercici 2021. 
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6. Proposta d’aprovació de la memòria de comptes anuals del Comú d’Ordino 
de l’exercici 2020. 

 
7. Lliurament d’una còpia de l’informe del Tribunal de Comptes d’Andorra, en 

relació als comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2019. 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona 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. Tudó demana més informació del que ha sortit publicat a la premsa 
aquests darrers dies en relació al projecte de l’empresa Grifols per instal·lar-s’hi a 
Ordino.  
 
No havent-hi cap intervenció més 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 25 

de març de 2021. 
 
El Sr. cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 25 de març de 
2021. 
 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 

22 i 29 de març i del 6, 12 i 19 d’abril de 2021. 
 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 22 DE MARÇ DE 2021 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
S’informa de la resposta al recurs administratiu interposat davant la comissió 
tècnica tributària contra la resolució del Comú d’Ordino número 8596/2021.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3050676, de data 5 de febrer de 2021. 
- Número 3051060, de data 15 de març de 2021. 

  
Obra Menor: 
 
- Número 3051098, de data 16 de març de 2021. 
- Número 3051133, de data 18 de març de 2021. 
- Número 3051152, de data 19 de març de 2021. 
 
Obra Major: 
 
Número 3049769, de data 24 de novembre de 2020.  
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
En compliment del que preveuen els articles 26, 27 i 29 de l’Ordinació del 
Cadastre, i en virtut de la resolució del Comú d’Ordino número 8647/2021, de 
data de data 10 de febrer del 2021, donar conformitat per inscriure al registre del 
cadastre el canvi de denominació de les plantes de l’edifici la Grandalla, amb 
referència cadastral 3U20164. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Donar conformitat a desmuntar les escales de l’entrada actual del CEO i aprofitar 
aquest espai per habilitar una zona d’estacionament per a motocicletes.  
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 
 
- Número 3050660, de data 5 de febrer de 2021. 
- Número 3051004, de data 9 de març de 2021. 
- Número 3050997, de data 9 de març de 2021. 
- Número 3049721, de data 18 de novembre de 2020. 
- Número 3050474, de data 27 de gener de 2021. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès el punt c de l’article 6 (hores extraordinàries) del Reglament de sistemes 

de compensació del Comú d’Ordino, donat que la treballadora pública 
indefinida 431 va assumir l’elaboració dels àpats dels usuaris de la Ludoescola 
durant el període de vacances escolar de Carnaval, donar conformitat a 
compensar-li 8 hores extraordinàries, que representen un import de 99,04 
euros bruts.  

 
- Vist la sol·licitud de trasllat formulada pel funcionari 727, atès l’article 65 

(trasllat) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú d’Ordino i 
vists els informes favorables dels caps dels departaments implicats, donar 
conformitat al trasllat del funcionari 727 al lloc de treball de recepcionista del 
Centre Esportiu d’Ordino. 

 
- Atès l’edicte del 22-02-2021, nomenar la treballadora pública interina 780 com 

a operaria de Manteniment i Serveis Públics, de l’1 d’abril al 31 de desembre 
de 2021 amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Atesos els articles 108 punt d (supòsits per al nomenament de personal interí) i 
109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció 
pública del Comú d’Ordino, iniciar un procés de selecció per contractar una 
persona adscrita al Departament de Manteniment i Serveis Públics, per dur a 
terme l’execució de projectes de caràcter temporal, per una durada de 24 
mesos (ampliable una sola vegada per un termini màxim de 12 mesos) amb un 
salari de 1.965,42 euros bruts mensuals.  
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- Atesos els articles 108 punt e i 109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació 
de la funció pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, la 
treballadora pública interina 1080 com a monitora de la Ludoescola, des del 
29 de març fins al 9 d’abril de 2021 amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora 
treballada.  
 

- Atesos els articles 108 punt e i 109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació 
de la funció pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, la 
treballadora pública interina 1219 com a monitora de la Ludoescola, des del 
29 de març fins al 9 d’abril de 2021 amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora 
treballada. 
 

- Atès l’apartat e) de l’article 75 de l’Ordinació de l’Ordinació de la Funció 
Pública del Comú d’Ordino, sobre incompatibilitats que diu: e) les activitats 
excepcionals que per a casos concrets autoritzi el Comú mitjançant decret, en 
les condicions fixades en l’autorització, s’acorda: 
 
Primer.- El personal funcionari i els treballadors públics en situació de servei 
actiu, fora de l’horari laboral i a temps parcial poden realitzar de manera 
puntual i excepcional funcions retribuïdes com a professor d’activitats 
musicals, sempre que no entrin en conflicte d’interès amb les funcions que 
desenvolupen al Comú d’Ordino ni perjudiquin la seva bona imatge.   
Segon.- La sol·licitud per a la referida compatibilitat caldrà presentar-la amb la 
documentació de suport necessària, al Departament de Gestió i 
Desenvolupament Humà, el qual elevarà l’informe corresponent a la Junta de 
Govern per a la seva deguda resolució. 
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Donar conformitat al conveni 2021/1007. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/69 per un import total de  39.905,19 €. 
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• ACLO 2021/10611 per un import de 200 €. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 
Ampliació de crèdit a les comissions d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat i 
Turisme, Dinamització i Esports per un import total de 27.688 €. 
 
- Sol·licitud 
 

 Acceptar la subrogació proposada per Agefred Servei, SA, en el marc de 
l’expedient 11550/2021, que a partir d’ara s’ocuparà del manteniment de les 
portes mecàniques i Ascensors Schindler, SL dels aparells d’elevació.   
 
- Central de contractació 
 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/8560, per un import de 22.665 €, 

s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la 
convocatòria del concurs públic per la prestació dels serveis de vaquer-
eugasser per a la gestió de les guardes comunes a la parròquia d’Ordino.  
 

• Vist que per edicte del 30 de novembre de 2020 es va convocar un concurs 
públic nacional per a la contractació d’un servei de prevenció aliè en matèria 
de seguretat i salut en el treball, adjudicar, a l’empresa Unida Qualitat i 
Prevenció, SL el servei de prevenció aliè en matèria de seguretat i salut en el 
treball, per un import anual del servei de 6.385,00€ impostos inclosos i un preu 
unitari de revisió mèdica de 53,50€ impostos inclosos. El contracte s’estableix 
per una durada d’un any, prorrogable tàcitament, fins a un màxim de 6 anys 
(incloses pròrrogues).  

 
• Vist que per edicte de l’1 de febrer de 2021 es va convocar el plec de bases i 

condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic 
nacional per la contractació dels serveis per un programa d’assegurances del 
Comú d’Ordino i de la Mancomunitat de Serveis d’Ordino. 

 
Adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació dels serveis per un 
programa d’assegurances del Comú d’Ordino i de la Mancomunitat de Serveis 
d’Ordino, a les següents empreses, pels lots indicats i per una durada d’un 
any, iniciant-se l’1 d’abril de 2021, prorrogable tàcitament fins a un màxim de 
6 anys (incloses pròrrogues).  
 
Assegurances Comú d’Ordino 
 
Lot 1: Es declara desert. 
Lot 2: ASSAP, SA per import de 9.550,00€ impostos inclosos. 
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Lot 3: ASSAP, SA per import de 22.995,32€ impostos inclosos. 
Lot 4: Assegur Diversos, SA per import de 9.251,14€ impostos inclosos. 
Lot 5: Es declara desert.  
 
Assegurances Mancomunitat de Serveis de la parròquia d’Ordino  
 
Lot 1: Es declara desert. 
Lot 2: ASSAP, SA per import de 250,00€ impostos inclosos. 
Lot 3: ASSAP, SA per import de 1.078,60€ impostos inclosos. 
Lot 4: Assegur diversos, SA per import de 339,17€ impostos inclosos. 
Lot 5: Es declara desert. 
 
S’acorda treure un nou concurs públic nacional per la contractació dels serveis 
per un programa d’assegurances del Comú d’Ordino i de la Mancomunitat de 
Serveis d’Ordino, per als lots 1 i 5. 
 

- Publicacions BOPA 
 

Publicar al BOPA, la relació 59, de notificació col·lectiva de resolució d’aprovació 
de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú 
d’Ordino. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.        
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relació a l’acord de contractació d’una persona per a la realització d’uns 
projectes, el Sr. Dolsa vol saber de quins projectes en concret es tracta.   
 
El Sr. Herver respon que és un lloc de treball pel Departament de Manteniment i 
Serveis públics, i que és un perfil de contractació definit per l’Ordinació quan es 
contracta per realitzar uns projectes concrets.  
 
El Sr. Dolsa demana una relació d’aquests projectes. 
 
El Sr. Herver informa al Sr. Dolsa que en l’acta de la Junta de Govern del 19 
d’abril estan detallats els projectes pels quals s’ha contractat aquesta persona.   
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 29 DE MARÇ DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra menor següents: 
 
- Número 3051169, de data 22 de març de 2021. 
- Número 3051217, de data 25 de març de 2021.  
- Número 3051221, de data 25 de març de 2021. 
- Número 3051223, de data 25 de març de 2021. 
  
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 
 
- Número 3049556, de data 30 d’octubre de 2020. 
- Número 3050940, de data 4 de març de 2021. 
- Número 3051160, de data 22 de març de 2021. 
- Número 3051199, de data 24 de març de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Establir els horaris següents per a l’Oficina de Turisme:  

 
• Horari per als dissabtes, mentre que es mantinguin les restriccions pel que 

fa el turisme i com a màxim fins al 31 de maig d’enguany: de 8:30 a 16.30 
h, a excepció del cap de setmana del 8 i 9 de maig que, amb motiu de la 
Fira del Bestiar, l’horari de servei serà l’habitual, de 8:30 a 13:30 h i de 15 a 
18:30 h.  
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      Durant les vacances de Setmana Santa 2021: 
 

2 d’abril de 2021 9 a 13 h 
3 d’abril de 2021 8:30 a 16:30 h 
4 d’abril de 2021 Tancat 
5 d’abril de 2021 Festiu 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1221, com 

a recepcionista del Centre Esportiu pels dissabtes i/o diumenges (en funció de 
les necessitats de servei), des del 21 d’abril de 2021 i durant el període de 
desenvolupament del procés de selecció del lloc de treball de recepcionista 
del Centre Esportiu pels caps de setmana, amb un salari de 9,61 euros bruts 
per hora treballada. 
 

- Iniciar el procediment de provisió del lloc de treball de recepcionista del Centre 
Esportiu, en qualitat de treballador públic de caràcter interí, per a la cobertura 
del lloc de treball durant dissabtes i/o diumenges, amb un salari de 9,61 euros 
bruts hora, durant un període màxim de 9 mesos.  

 
- Vistes les necessitats del servei de ludoescola que es realitza durant les 

vacances de Pasqua, nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic 
interí 1220 com a monitor de la ludoescola, en qualitat de treballador públic 
interí, del 5 al 9 d’abril de 2021, amb un salari de 9,61 euros bruts per hora 
treballada. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Publicar al BOPA les bases del concurs parroquial del bestiar de primavera 2021. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa AC 2021 00001 0891, per un 
import de 8.079,02 €. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú el 
Reglament sobre l’ús de les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino. 
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Acord:  
 
Establir la gratuïtat de la matrícula per als ex-socis del CEO que es van donar 
de baixa a partir del 15 de març de 2020 i que s’hi vulguin inscriure novament. 
Aquesta promoció serà vàlida de l’1 d’abril i al 31 de desembre de 2021.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Refugi de Sorteny  
 
Es lliura la documentació aportada per SAETDE com a liquidació del compte 
d’explotació de la concessió del Refugi de Sorteny de la temporada 2019/2020 
acabada el 31/5/2020. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/80 per un import total de 43.334,57 €.  

 
- Central de contractació 
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/8639, A 2021/8640, A 
2021/8642, A 2021/10789 i A 2021/10803 per un import total de 
16.250,96 €,  aprovar el plec de bases i condicions tècniques i 
administratives per  la convocatòria del concurs públic pel servei de neteja 
dels vidres i altres elements de les façanes dels edificis i equipaments del 
Comú d’Ordino. 

• Encarregar a l’empresa Engitec els treballs professionals de redacció de 
diversos projectes relatius al Departament d’Obres. 

 
- Publicació al BOPA 
 
Publicar al BOPA la relació MUL34, de sancions de circulació que no han pogut 
notificar-se de forma individual. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.    
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 6 D’ABRIL DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
S’informa del resultat de les votacions del pressupost participatiu 2021.  
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050881, de data 1 de març de 

2021. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3050507, de data 28 de gener de 

2021. 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents:  
 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049405, de data 15 d’octubre de 

2020. 
- Sol·licitud de descàrrec de sanció número 3049226, de data 1 d’octubre de 

2020. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
En resposta a la demanda formulada pel Centre de formació professional, donar 
conformitat perquè puguin utilitzar el jardí de la casa pairal el dia 23 d’abril de les 
9 a les 13 hores.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
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Informació: 
 
- El 30 de març es va publicar el llistat provisional d’electors, amb un total de 

1830 inscrits.  
 

- L’1 d’abril s’ha posat en funcionament el tràmit d’inscripció al registre 
d’animals de companyia de Govern. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3051156, de data 19 de març de 
2021. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Iniciar un procediment de selecció del lloc de treball d’operari de neteja del 

Centre Esportiu d’Ordino, en qualitat de treballador públic interí, per un 
període màxim de 9 mesos des de la data de la seva incorporació i amb un 
salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.   

 
- Atès l’edicte del 8-03-2021 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 

intern per cobrir una plaça del lloc de treball d’agent de Medi Ambient i Serveis 
Públics adscrit al Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat de 
maig a novembre i al Departament de Manteniment i Serveis de desembre a 
abril, en qualitat de treballador/a públic indefinit, i vist l’informe del comitè 
tècnic de selecció, declarar desert aquest concurs.  
 

- Atès que l’edicte del 8-03-2021 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 
intern per cobrir una plaça del lloc de treball d’agent de Medi Ambient i Serveis 
Públics adscrit al Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat de 
maig a novembre i al Departament de Manteniment i Serveis de desembre a 
abril s’ha declarat desert, continuar la cobertura de la plaça vacant amb l’inici 
d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
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Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2021/88 per un import total de 51.954,27 €. 

 
- Central de contractació 
 
• Vist que per edicte del 8 de febrer de 2021 es va convocar un concurs per la 

realització dels treballs d’auditoria o revisió de comptes en el marc del control 
financer de les societats participades i entitats subvencionades dels Comuns 
d’Ordino i de la Massana. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació. 
 
Adjudicar el concurs per la realització dels treballs d’auditoria o revisió de 
comptes en el marc del control financer de les societats participades i entitats 
subvencionades dels Comuns d’Ordino i de la Massana, a l’empresa GM 
Consultors. 
El contracte s’estableix per una durada d’un any, prorrogable tàcitament, fins a 
un màxim de 6 anys (incloses pròrrogues). GM Consultors haurà de formalitzar 
de forma separada un contracte corresponent als treballs amb el Comú 
d’Ordino i un altre contracte relatiu als treballs amb el Comú de la Massana. 

 
• Vist que per edicte del 8 de febrer de 2021 es va convocar un concurs pel 

subministrament d’una màquina trituradora. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació. 
 
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, adjudicar a l’empresa 
Nogreda Serveis el subministrament d’una màquina trituradora pel 
Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat per un import de 
13.376 €, impostos inclosos, en un termini de subministrament de 21 dies i 
amb un termini de garantia de 2 anys. 

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/9927, per un import de 4.862,46 

€, s’aprova el plec de bases per a la contractació d’una empresa per a la 
realització dels treballs de senyalització horitzontal de la parròquia d’Ordino.  
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/5385 per un import de 58.748 €, 
s’aprova el plec de bases pel lloguer i el manteniment del servei 
d’intermediació en la gestió de l’estacionament regulat de la parròquia 
d’Ordino. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                



                     
                                             

CC/2021-04-29                                                                                                                                    14/31 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Dolsa demana més informació en relació al plec de bases pel lloguer i el 
manteniment del servei d’intermediació en la gestió de l’estacionament regulat de 
la parròquia que s’ha acordat en aquesta Junta de Govern. 
 
El Sr. Duró respon que aquest concurs correspon al plec de bases que es va 
treure per regular els equipaments pel cobrament de les zones d’aparcament.  
Els aparells que tenim actualment per controlar l’estacionament en les zones de 
pagament (blaves i verdes) s’haurien de canviar i hem trobat que aquesta opció és 
més avantatjosa. L’empresa adjudicatària seria la propietària de les màquines, a 
canvi es queda una part del recaptat, i l’altra part és pel Comú.  
 
El Sr. Dolsa afirma que ell entén que es tracta d’una concessió, al ser l’empresa 
propietària del material i quedar-se una part del percentatge recaptat. 
 
El Sr. Duró aclareix que es tracta d’un plec de bases i no d’una concessió.    
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 12 D’ABRIL DE 2021 

  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3051201, de data 24 de març de 2021. 
- Número 3051267, de data 30 de març de 2021. 
- Número 3051326, de data 7 d’abril de 2021. 
- Número 3051327, de data 7 d’abril de 2021. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3051242, de data 26 de març de 2021. 
- Número 3051261, de data 29 de març de 2021. 
- Número 3051337, de data 8 d’abril de 2021. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del Cadastre, i 
en virtut de la comunicació de la notaria, inscriure al registre del cadastre el dret 
de propietat amb una quota del 100%, sobre un béns immobles.  
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:  
 
- Acexp 2021/11985 i Acexp 2021/11986 per un import de 16.980 € (IGI inclòs). 
- Acexp 2021/12999 per un import d’11.989,03 € (IGI inclòs). 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
Comerç 
 
- Número 3050949, de data 5 de març de 2021. 
- Número 3050960, de data 5 de març de 2021. 
- Número 3051054, de data 12 de març de 2021. 
- Número 3051116, de data 17 de març de 2021. 
- Número 3051143, de data 19 de març de 2021. 
- Número 3051274, de data 30 de març de 2021. 
 
Terrassa de bar 
 
- Número 3051266, de data 30 de març de 2021. 
- Número 3051218, de data 25 de març de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
- Nomenar la treballadora pública interina 768 com a operària de Manteniment i 

Serveis Públics, del 3 de maig al 31 d’octubre de 2021, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.  
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- Nomenar la treballadora pública interina 220 com a operària de Manteniment i 
Serveis Públics, del 3 de maig al 31 d’octubre de 2021, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Nomenar el treballador públic interí 1189 com a operari de Manteniment i 
Serveis Públics, del 3 de maig al 31 d’octubre de 2021, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Iniciar un procés de selecció per cobrir el lloc de treball d’operàri/a de neteja 
del Centre Esportiu d’Ordino, en qualitat de treballador/a públic/a interí/ina, 
amb l’horari següent: dissabtes de 6 a 14 h i els diumenges durant la 
temporada d’hivern (de desembre a abril) de 12 a 20 h amb un salari de 9,61 
euros bruts l’hora treballada.  
 

- Iniciar un procés de selecció per cobrir el lloc de treball d’operàri/a de neteja 
del Centre Esportiu d’Ordino, en qualitat de treballador/a públic/a interí/ina, pel 
torn de tarda, amb l’horari següent: de dilluns a dijous de 15 a 21 h i els 
divendres de 15 a 20 h amb un salari de 836,05 euros bruts mensuals i per un 
període màxim de 12 mesos des de la data d’inici.  
 

- Nomenar el treballador públic interí 1182 com a operari de Manteniment i 
Serveis Públics, de l’1 de maig de 2021 al 30 d’abril de 2022, amb un salari de 
1.286,88 euros bruts mensuals.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Imposar una sanció de 602 euros al responsable d’unes infraccions recollides en 
l’art. 16.5 f de l’Ordinació reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la 
xarxa de camins i senders de la parròquia d’Ordino de data 24.04.2014, i per 
circular amb giny motoritzat als camins del parc natural de la vall de Sorteny, art. 
16.5 d de la mateixa Ordinació. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Donar conformitat a la celebració de la 8a Trobada Canillo – Ordino, que tindrà 
lloc el dissabte 12 de juny al Coll d’Ordino. 
El preu de la inscripció serà de 3 € per persona, i donat que aquest any no 
s’oferirà l’arrossada popular es regalarà una samarreta a cada participant. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un suplement de crèdit a les 

Comissions d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat i de Turisme, Esports i 
Dinamització, per un import total de 5.102 €. 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la modificació de l’Ordinació de 
preus públics per a l’exercici 2021. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
     O 2021/93 per un import total de 10.524,03 €.  
• ACLO 2021/12988 per un import de 2.000 €. 

 
- Central de contractació 
 

Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/8592 per un import de 7.000 €, 
s’aprova el plec de bases per a la direcció facultativa dels treballs silvícoles de 
millora forestal als boscos del Principat d’Andorra. Expedient 2021/16.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Dolsa manifesta que en aquesta acta s’acorden, novament, moltes 
contractacions, i com sempre demana, vol saber si es tracta de noves 
contractacions o si són substitucions de persones que marxen. 
 
El Sr. Herver respon que entre aquestes contractacions hi han algunes que són 
per donar continuïtat a algunes feines i altres són per substitucions de baixes de 
malaltia, la majoria relacionades amb la Covid.  
A més, l’informa que properament començarà la contractació de personal per a la 
temporada d’estiu, amb places per al Departament de Manteniment, forestals, 
Medi ambient, ludoscola i casal d’estiu. 
 
El Sr. Dolsa afegeix que no s’oposa a les contractacions que es fan per 
substitucions però pel que fa a les noves places, s’afegeix al que va manifestar la 
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Sra. Tudó en un Consell de Comú anterior, i és que està augmentant molt la 
despesa de personal.  
El Comú d’Ordino inverteix més en personal i això dificulta que es puguin fer altres 
inversions.  
 
Per aquest motiu, el Sr. Dolsa està en contra de les noves contractacions, només 
accepta les que es fan habitualment per a la temporada d’estiu.  
 
El Sr. Herver insisteix que el Comú únicament fa les contractacions que són 
necessàries.  
Que les que es fan amb caràcter d’urgència són per substituir baixes per malaltia, 
i la resta són per cobrir els llocs de treball de la temporada d’estiu.  
 
El Sr. Dolsa aferma que no estan d’acord amb les contractacions que es fan. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 19 D’ABRIL DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3050712, de data 10 de febrer de 2021. 
 
Obra Menor: 
- Número 3051398, de data 13 d’abril de 2021. 
- Número 3051416, de data 14 d’abril de 2021. 
- Número 3051423, de data 14 d’abril de 2021. 
- Número 3051465, de data 16 d’abril de 2021. 
- Número 3051474, de data 19 d’abril de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
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Es resol favorablement la proposta de despesa Acexp 2021/14380 per un import 
de 10.312,95 € (IGI inclòs). 
 

ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de comerç número 3051405, de data 13 
d’abril de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir una plaça del lloc de treball d’agent de Medi ambient, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, pel període de maig a octubre de 2021 i vist 
l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic 
interí 1222 com a agent de medi ambient, des del 3 de maig fins al 31 
d’octubre de 2021, amb un salari de 1.363,50 euros bruts mensuals.  

 
- Atès l’edicte del 8-3-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball d’informador 

de la caseta d’informació turística del Parc natural de Sorteny de l’1 de juny al 
30 de setembre de 2021, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na i vist 
l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, nomenar la treballadora 
pública interina M.J.T. per a aquest lloc de treball.  
 

- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir dues places del lloc de treball d’operari/a forestal, en qualitat de 
treballadors/es públics/es interins/es, per la segona quinzena de juny i vist 
l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic 
interí 1113 com a operari forestal del 14 al 30 de juny de 2021. 

 
- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir dues places del lloc de treball d’operari/a forestal, en qualitat de 
treballadors/es públics/es interins/es, per la segona quinzena de juny i vist 
l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic 
interí J.M.N.D. com a operari forestal, del 14 al 30 de juny de 2021. 
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- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir dues places del lloc de treball d’operari/a forestal, en qualitat de 
treballadors/es públics/es interins/es, pel mes de juliol i vist l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic interí J.B.E. com a 
operari forestal, durant el mes de juliol de 2021. 

 
- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir dues places del lloc de treball d’operari/a forestal, en qualitat de 
treballadors/es públics/es interins/es, pel mes de juliol i vist l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic interí 1113 com a 
operari forestal, durant el mes de juliol de 2021. 

 
- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir dues places del lloc de treball d’operari/a forestal, en qualitat de 
treballadors/es públics/es interins/es, pel mes d’agost i vist l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic interí F.KS.B. com 
a operari forestal, durant el mes d’agost de 2021. 

 
- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir dues places del lloc de treball d’operari/a forestal, en qualitat de 
treballadors/es públics/es interins/es, pel mes d’agost i vist l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció, nomenar el treballador públic interí J.M.N.D. 
com a operari forestal, durant el mes d’agost de 2021. 

 
- Atès l’edicte del 8-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir una plaça del lloc de treball d’Informador/a de l’Oficina de Turisme, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na, de juny a agost de 2021 i vist  
l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, nomenar la treballadora 
publica interina 1192 com a informadora de l’Oficina de Turisme, durant els 
mesos de juny a agost de 2021. 
 

- Atès l’edicte del 22-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir un lloc de treball pel desenvolupament de projectes del 
Departament de Manteniment i Serveis Públics, en qualitat de treballador/a 
públic/a interí/na i vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, 
nomenar el treballador públic interí 10, de l’1 de maig de 2021 fins al 30 d’abril 
de 2023 (període ampliable una sola vegada per un termini màxim de fins a 
dotze mesos) pel desenvolupament d’uns projectes específics.  
 

- Atès el punt b, de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública 
del Comú d’Ordino, iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de 
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treball de cuiner/a, durant les vacances de la treballadora 431 del 8 al 27 
d’agost de 2021, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na. 
 

- Atès el punt c de l’article 6 (hores extraordinàries) del reglament de sistemes 
de compensació del Comú d’Ordino, donat que la treballadora pública 
indefinida 431, cuinera de l’escola bressol, va assumir l’elaboració dels àpats 
dels usuaris de la Ludoescola durant el període de vacances escolars de 
Pasqua, compensar-la econòmicament, amb el pagament de 16 hores 
extraordinàries. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Informació: 
 
S’informa de les noves candidatures de guardes major i menor del refugi guardat 
Borda de Sorteny proposades pel concessionari, l’empresa SAETDE. 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a les tarifes del refugi guardat Borda de Sorteny per la 
temporada primavera-estiu-tardor: 

    
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la memòria de comptes anuals 

del Comú d’Ordino de l’exercici 2020. 
 

- Es lliura al Consell de Comú una còpia de l’informe del Tribunal de Comptes 
d’Andorra, en relació als comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 
2019. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
2021/108 per un import total de 771.251,14 €. 



                     
                                             

CC/2021-04-29                                                                                                                                    22/31 

- Notificacions 
 

Donar conformitat a la notificació col·lectiva de l’acord d’embargament de 
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino. 
 
- Central de contractació 
 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/11990 per un import de 10.000 €, 

s’aprova el plec de bases pel concurs públic nacional pel lloguer i buidat de 
varis contenidors de 4,5 m3 i sac d’1 m3.  

 
• Vist que per edicte de l’1 de febrer del 2021 es va convocar un concurs per la 

gestió i dinamització de les xarxes socials del Departaments de Turisme i del 
Departament de Comunicació del Comú d’Ordino. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació. 
 
Adjudicar a l’empresa Xip la gestió i dinamització de les xarxes socials del 
departament de Turisme i del departament de Comunicació del Comú 
d’Ordino per un import de 10.993,44 €. 
 

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Tudó manifesta que en aquesta Junta de Govern encara consta un 
pagament relacionat amb el Nadal que no s’havia tingut en compte en la relació 
de despeses generals que se’ls va lliurar fa un temps, novament és la mateixa 
empresa a la que es fa el pagament i afegeix que s’hauria d’haver fet un concurs 
públic per a aquestes adjudicacions.  
 
El Sr. Dolsa demana si les contractacions que consten en aquesta acta 
corresponen als eventuals d’estiu. 
 
El cònsol major confirma que són les contractacions que es fan a l’estiu per 
reforçar els departaments de Turisme, per fer treballs de manteniment i forestals. 
 
 
3. Proposta d’aprovació del Reglament sobre l’ús de les 

instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino. 
 
El Ple aprova, per majoria, el Reglament sobre l’ús de les instal·lacions del Centre 
Esportiu d’Ordino que s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 
1. 
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4. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a les 
comissions d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat i de 
Turisme, Esports i Dinamització, per un import total de 5.102 
€. 

 
El Ple aprova, per majoria, un suplement de crèdit a les Comissions d’Agricultura, 
Medi ambient i Sostenibilitat i de Turisme, Esports i Dinamització, per un import 
total de 5.102 €, segons l’informe d’intervenció següent: 
 
Des de les comissions d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat i de Turismes, Esports i 
Dinamització, s’informa de la voluntat d’organitzar la Fira del bestiar conjuntament amb un mercat 
agroalimentari, amb el resultat d’un cost estimat de: 
 

Fira de bestiar 10.402 € 
Mercat agroalimentari 6.446 € 

Total 16.848 € 
 
Al pressupost 2021 es van preveure les següents dotacions per aquest concepte: 
 6000/41900000/226328 Fira de bestiar amb 8.000 € 
 4000/41900000/226140 Mercat Fira amb 2.800 € 
Les quals resulten insuficients. 
 
Atesa la possibilitat de transferir part dels fons de la partida 6003/17200000/617028 destinada a 
fer inversions en recuperació del patrimoni de la pedra seca. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent. 
   
En mèrits a l’establert a la secció 4ª article 72 de la Llei 10/2003 del 27 de juny de les finances 
comunals, el Consell de Comú en la reunió del 29 d’abril del 2021 acorda el suplement de crèdit 
següent: 
 

6000 41900000 226328 Fira de bestiar 1.456 
4000 41900000 226140 Mercat fira de bestiar 3.646 

  
Aquest suplement de crèdit es finança amb la transferència de crèdit de les partides que es 
consideren reduïbles següents: 

6003 17200000 617028 Recuperació patrimoni pedra seca 5.102 
 
 

5. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de 
preus públics per a l’exercici 2021. 

 
La Sra. Coma sol·licita introduir unes modificacions en la proposta de modificació 
de l’Ordinació de preus públics que es va enviar als consellers.  
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En primer lloc, a l’article tercer, es modifica l’article 33 “Activitats de promoció i 
dinamització de caire social, lúdiques o culturals”, s’ha d’afegir que, a part del 
servei de ludoscola, també afecta al casal d’estiu. 
 
En segon lloc, a l’article quart, s’afegeix l’article 28 bis “Exposició publicitària en 
suports audiovisuals i telemàtics comunals”, en el quadre dels preus, per complir 
amb la normativa lingüística s’ha de modificar on deia pack bàsic, ha de dir 
paquet bàsic i on deia pack Premium ha de dir paquet Premium.  
 
El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació tributària per a l’exercici 
2021 següent: 

 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2020, per a l’exercici 2021 
publicada al BOPA núm. 141 de data 2 de desembre de 2020. 

 
Atesa la voluntat d’adaptar el preu de la inscripció a la Cursa d’orientació per la Trobada de 
Canillo-Ordino a l’edició excepcional amb motiu de la pandèmia sanitària del Covid19 amb un 
preu únic per persona inscrita, eliminant l’àpat tradicional. 

 
Atesa la voluntat de bonificar les tarifes aplicables als abonats del Centre Esportiu d’Ordino 
amb motiu del tancament del gimnàs durant l’estiu per remodelacions. 

 
Atesa la voluntat de bonificar les quotes del Centre Esportiu d’Ordino durant el mes de maig 
d’enguany  en compensació del tancament de les dutxes i del servei d’aigua a causa del brot 
de legionel·la. 

 
Atesa la voluntat de normalitzar l’abonament proporcional de la quota setmanal dels dies 
festius en vacances escolars de la ludoescola i/o activitats del punt jove. 
Atesa la voluntat d’establir nous preus per a l’autorització privativa d’exposició publicitària en 
medis audiovisuals i telemàtics comunals. 

 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 29 d’abril de 2021 ha aprovat la següent 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del 2020, per a 
l’any 2021: 

 
Article primer 
 
Es modifica l’article 34 “Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme  ”, 
apartat 2. G. Cursa d’orientació trobada Canillo-Ordino que queda de la següent manera: 
 
G) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino:   
 

Preu per persona inscrita 3 € 
 
Article segon 
 
Es modifica l’article 32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats “que ofereix el Centre 
Esportiu, apartat 4 Bonificacions, que queda de la següent manera: 
 
4. Bonificacions 
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a. Les persones amb residència a Ordino, inscrites al registre del cens com a tals, gaudiran d’una 

bonificació del 5% en les quotes d’abonament “bàsica” i “CEO”. 
 
b. Els posseïdors de la Tarja Magna gaudiran d’una bonificació del 50% en les quotes 

d’abonament “bàsica” i “CEO”. 
 
c. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 15% en el preu de qualsevol servei del 

centre esportiu. Per gaudir d’aquesta bonificació, l’usuari haurà d’estar en possessió del 
carnet acreditatiu que emet el Govern d’Andorra. 

 
Les bonificacions a, b i c son acumulables. 
 
d. Els abonats a centres esportius d’altres parròquies, amb la presentació del document 

acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu d’entrada per un dia. 
e. Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu de la quota a 

fons perdut en la inscripció com abonats. 
f. Els posseïdors del Carnet del Club Piolet gaudiran d’una bonificació del 100% en el preu de la 

quota a fons perdut en la inscripció com abonats. 
g. Els posseïdors del complement d’aparcament en la quota “CEO” gaudiran d’una bonificació 

del 100% per les primeres dues hores en el preu de l’aparcament en horari d’obertura del 
centre.  

Puntualment i per acord de la Junta de Govern podran atorgar-se bonificacions parcials o del 
100% en el preu per l’entrada d’un dia al Centre Esportiu als participants en esdeveniments 
esportius d’interès públic per a la parròquia. 
 
S’estableix unes bonificacions temporals durant el període de tancament de les instal·lacions del 
gimnàs a l’estiu d’aquest any ( de juny a agost ) en compensació, amb el següent detall: 
 
h. Descompte del 30% als abonats a la quota bàsica. 
i. Descompte del 50% als abonats a la quota CEO 
j. Descompte del 30% al tiquet d’entrada d’un dia adult, un dia júnior i un dia residents 

 
Els abonats que ho desitgin i així ho facin saber al centre, podran optar per la suspensió temporal 
de l’abonament durant aquest període de tancament i restablir-lo en les mateixes condicions al 
final del període.  
S’estableix una bonificació temporal del 20% de la quota en compensació del tancament per força 
major dels serveis de dutxa i aigua. 
 
En cas de gaudir inicialment d’altres bonificacions, aquests bonificacions temporals no s’acumulen 
i s’apliquen a la quota neta ja bonificada. 
 
Article tercer 
 
Es modifica l’article 33 “Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o culturals”, 
apartats 2.1, Casal d’estiu, 2.4 Ludoescola i 2.9 Assistència a activitats del Punt Jove, que queden 
de la següent manera: 
 
2.1) Casal d’estiu 

Preu per infant 44 € per setmana 

Servei de menjador 36 € per setmana 

Servei de guarderia 20 € per setmana 
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Colònies d’estiu infants de 7 a 14 anys 155 € per setmana 

 
Les setmanes del Casal d’estiu que coincideixin amb un o varis dies festius es descomptarà la part 
proporcional del dia de la quota setmanal. 
 
2.4) Ludoescola 
 Preu setmanal Preu mensual 

Servei d’acollida de matí (SAM) (de 7:45 a 9 h) 15 € 39 € 

Servei d’acollida de tarda (SAT) (de 17 a 20 h) 29 € 94 € 

Servei de vacances escolars (nens inscrits al servei d’acollida de tarda) 44 €  

Servei de vacances escolars  
(nens no inscrits al servei d’acollida de tarda) 

55 €  

Servei de menjador vacances escolars 36 €  

Servei d’acollida dimecres tarda, Escola francesa (de 14:30 a 17 h) 11 € per dia  

Servei d’acollida divendres tarda, Escola francesa (de 16 a 17 h) 3,20 € hora  

Les setmanes de vacances escolars del servei de ludoescola que coincideixin amb un o varis dies 
festius es descomptarà la part proporcional del dia de la quota setmanal. 
 
2.9) Assistència a activitats del Punt Jove 
 
Inscripció a les activitats del Punt Jove 55 € per setmana 

 
Les inscripcions es faran al Servei de tràmits. 
Les setmanes d’activitats del Punt Jove que coincideixin amb un o varis dies festius es 
descomptarà la part proporcional del dia de la quota setmanal. 
 
Es modifica l’article 33 “Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o culturals”, 
apartats 2.4 Ludoescola i 2.9 Assistència a activitats del Punt Jove, que queden de la següent 
manera: 
2.4) Ludoescola  

 Preu setmanal Preu mensual 
Servei d’acollida de matí (SAM) 
( de 7:45 a 9 h ) 

15 € 39 € 

Servei d’acollida de tarda (SAT) 
( de 17 a 20 h ) 

29 € 94 € 

Servei de vacances escolars 
(nens inscrits al servei d’acollida de tarda) 

44 € 

Servei de vacances escolars  
(nens no inscrits al servei d’acollida  
de tarda) 

55 € 

Servei de menjador vacances escolars 36 € 
Servei d’acollida dimecres tarda, Escola 
francesa (de 14:30 a 17 h) 

11 € per dia 

Servei d’acollida divendres tarda, Escola 
francesa (de 16 a 17 h) 

3,20 € hora 

 
Les setmanes de vacances escolars del servei de ludoescola que coincideixin amb un o varis dies 
festius es descomptarà la part proporcional del dia de la quota setmanal. 
... 
 
2.9) Assistència a activitats del Punt Jove 
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Inscripció a les activitats del Punt Jove 55 € per setmana 

 
Les inscripcions es faran al Servei de tràmits. 
 
Les setmanes d’activitats del Punt Jove que coincideixin amb un o varis dies festius es 
descomptarà la part proporcional del dia de la quota setmanal. 
 
Article quart 
 
1. Es modifica l’article 19 “Tipologia de preus públics” per afegir a l’apartat A “Per la utilització 

privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del subsol, sòl o sobrevol d’un bé de 
domini públic comunal”, el subapartat 10 següent: 

10.- Exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics comunals 
2. S’afegeix l’article 28 bis Exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics comunals 

amb el següent redactat: 
 
Article 28 bis. Exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics comunals 
 
1. Fet generador 
 
Disposar de l’autorització per utilitzar els suports audiovisuals i telemàtics comunals següents per 

exposar publicitat d’acord amb la normativa que la reguli: 
 
- Canal informatiu mitjançant dues pantalles leds de gran format ubicades al Centre Esportiu 

d’Ordino 
- Canal bus informatiu ubicat a la parada de bus cel Centre Esportiu d’Ordino 
- App corporativa comunal “Ordinoésviu” 
2. Imports 
 

Paquet bàsic: Inclou un anunci publicitari de 20” a la pantalla de leds 
del CEO 

50 €/ mensual 
120 €/ trimestral 

Paquet Premium que inclou: 
- 1 anunci publicitari de 20” a la pantalla de leds del CEO 
- 1 anunci al canal bus 
- 2 notificacions push a l’app “Ordinoésviu”. 

 
70 €/mensual 

 
160 €/trimestral 

 
3. Pagament 
 
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els supòsits escaients si escau, per 
les renovacions tàcites contemplades en l’autorització, per càrrec domiciliat al compte de l’entitat 
bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament o 
subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals.  
 
Disposició final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra. 
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6. Proposta d’aprovació de la memòria de comptes anuals del 
Comú d’Ordino de l’exercici 2020. 

 
La Sra. Coma fa un resum de la memòria de comptes anuals de l’exercici 2020 
que se sotmeten a l’aprovació del Consell de Comú, que s’adjunten a aquesta 
acta com a document annex número 2. 
 
Explica que els comptes del 2020 s’han liquidat amb uns ingressos de 
12.336.829,27€, i unes despeses de 12.959.752,90 €, el que suposa un dèficit 
liquidat de 622.923,63 €. 
S’ha liquidat el 82,95% de la despesa pressupostada inicialment, i la despesa 
total liquidada ha estat superior a la del 2019 en un 14,55%, degut principalment 
a l’increment de la despesa d’inversió que ha estat d’un 46,80% superior a la del 
2019.  
 
La despesa corrent ha augmentat en un 10,93% respecte a l’exercici 2019, degut 
principalment a l’aportació del Comú a Govern, amb motiu de l’ajut per fer front a 
la pandèmia sanitària. Aquesta aportació es va computar com una subvenció, pel 
què el capítol de transferències corrents ha estat superior al del 2019 en un 
89,49%.   
 
Aquest any, cal destacar una lleugera disminució del capítol 2 de consum de béns 
corrents i serveis atès el següent: 
 

• Pel que fa els terrenys i béns naturals, cal destacar que, tal i com establien 
les Lleis 3/2020 i 5/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació 
sanitària causada per la pandèmia, a partir de la meitat del mes de març i 
fins a principis del mes de juny es va abonar únicament el 50% de l’import 
mensual dels arrendaments de terrenys, 

• Pel que fa el lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament, l’import 
liquidat va ser inferior degut a l’anul·lació de certs actes i festes majors  

• Per una altra banda, s’han incrementat el treballs realitzats per altres 
empreses, corresponents principalment a l’augment en la contractació del 
servei i gestió del transport públic parroquial. 

La despesa financera ha disminuït un any més en un 6,11%, comparat a l’any 
anterior. 
 
Pel que fa les inversions, s’han liquidat 3.493.079,42 € de les inversions 
compromeses.  
D’aquestes inversions podem destacar la reforma de l’edifici del Centre Esportiu 
amb 2.160.734 €, el condicionament de les voravies del Coll d’Ordino amb 
126.059 €, aparcaments horitzontals amb 187.580 €, l’ampliació i 
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condicionament del pont de Segudet amb 122.379 €, el camí ral amb 29.328 €, 
en contenidors de recollida selectiva 37.076 €, la remodelació de la Casa de la 
Muntanya amb 270.932 € i l’adquisició de diferents vehicles 207.136 €.  
 
Pel que fa les aportacions a societats participades, finalment i degut a la tresoreria 
de la que disposava la Mancomunitat de Serveis només s’han destinat 250.000 € 
dels 700.000 pressupostats inicialment. 
 
Els ingressos corrents s’han incrementat en un 10,93% en relació al liquidat en 
l’exercici anterior, i es detallen de la següent manera: 
 
Els impostos directes han augmentat en un 233,02% respecte al 2019, aquest 
increment prové de la recaptació de l’impost de la construcció.  
L’impost sobre la radicació d’activitats comercials ha sofert una davallada del 
15% degut a les bonificacions aplicades per pal·liar els efectes econòmics de la 
pandèmia.  
 
Els impostos indirectes han augmentat també en un 17,42% en comparació a 
l’exercici anterior, aquest impost correspon principalment a la recaptació de l’ITP. 
  
Pel que fa les taxes i altres ingressos, hem patit una caiguda important del 
15,78% respecte a l’any anterior, degut a la situació de pandèmia que estem 
vivint.  
Cal recordar que del 14 de març fins al 10 de juny es van suspendre per decret 
de Govern una sèrie de serveis, que va comportar una disminució en els 
ingressos del Centre Esportiu, de l’escola bressol i del servei de ludoescola.  
A més, es va compensar, o retornar, aquells imports abonats de més en serveis 
prestats amb posterioritat o finalment no prestats. 
Pel que fa el retorn de préstec s’han destinat 964.312,24 €.  
L’endeutament del Comú a data 31/12/2020 és d’11.677.122,45 €, que 
juntament amb l’endeutament de les societats participades és de 13.048.541,73 
€, que suposa un 115,19% del sostre d’endeutament. 
 
El Comú disposa de romanent de tresoreria suficient per fer front al dèficit liquidat 
i a les despeses reconduïdes a aquest any, pel que no es necessitarà, 
contràriament al que s’havia pressupostat en la modificació que vam efectuar al 
mes de juny per reajustar-nos a la nova situació, finançament per endeutament.  
 
El Sr. Dolsa manifesta que la seva postura hauria de ser l’abstenció però votarà 
en contra d’aquesta proposta per la partida de més de 2 milions d’euros 
destinada a la reforma del Centre Esportiu. 
 
La Sra. Tudó s’absté a l’aprovació d’aquest punt, i expressa que la despesa 
corrent es continua incrementant, reconeix que hi ha una part de diners que s’han 
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aportat a Govern per la pandèmia però, tot i així, creu que s’hauria de fer un 
estudi per poder reconduir la despesa corrent que afecten a les inversions. 
 
El Ple aprova per majoria, amb vuit vots a favor, un vot en contra i una abstenció, 
la memòria de comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2020 que 
s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 2.  
 
 
7. Lliurament d’una còpia de l’informe del Tribunal de Comptes 

d’Andorra, en relació als comptes anuals del Comú d’Ordino 
de l’exercici 2019. 

 
Es lliura una còpia de l’informe del Tribunal de Comptes d’Andorra, en relació als 
comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2019, als membres del Consell 
de Comú per a la seva informació, que s’adjunta a aquesta acta com a document 
annex número 3. 
 
El Sr. Dolsa manifesta que s’abstindrà a l’aprovació d’aquest document, en 
aquest sentit, el cònsol major recorda al Sr. Dolsa que aquest punt no se sotmet a 
l’aprovació dels membres del Consell sinó que es documentació que es lliura per 
a la seva informació. 
La Sra. Tudó anima, tant a la Sra. Coma com a l’Interventor, a formular els 
recursos dels punts on els auditors no acaben d’entendre el funcionament del 
Comú d’Ordino perquè quedi constància en les auditories, tal i com van acordar 
en la darrera Comissió de Finances.  
 
La Sra. Coma confirma que ja s’han transmès aquestes observacions al Tribunal 
de Comptes i que si així ho desitgen, els hi faran arribar una còpia de la carta 
enviada als membres de la minoria.    
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
8. Informació en relació a la creació d’un centre d’investigació 

immunològica a Andorra, segons l’acord signat entre el 
Govern i l’empresa farmacèutica Grifols. 

 
La Sra. Tudó manifesta que s’alegra que una multinacional farmacèutica tan 
important com Grifols s’hagi interessat per desenvolupar un projecte a Ordino i, 
alhora demana quina és la postura del Comú davant d’aquest projecte. 
 
Aquest fet portarà més persones a viure en la parròquia, a més de les obres, i en 
aquest sentit, vol saber si s’ha previst fer un estudi de l’impacte que pot provocar 
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a llarg termini, pel que fa als recursos i serveis de la parròquia, com l’aigua per 
exemple.  
 
El cònsol respon que es tracta d’un estudi de creixement, per veure si els serveis 
que s’han de donar estan coberts, per poden abastir un projecte com aquest. 
Disposem d’un estudi de l’any 2018 i aquests darrers dies s’han reunit amb la 
mancomunitat i han acordat actualitzar-lo. 
Amb l’estudi actualitzat se sabrà quins projectes de la Mancomunitat s’han de 
prioritzar per fer les inversions necessàries per donar cabuda al futur creixement 
de la parròquia.  
  
El cònsol afegeix que el Comú d’Ordino només pot fer una valoració positiva 
d’aquest projecte d’interès nacional, del qual el Govern ja s’ha manifestat. Al 
Comú li correspon fer un informe preceptiu, que no és vinculant, i que pel que fa 
al Comú, l’informe serà favorable. 
 
La implantació d’un projecte d’aquest tipus a Andorra, i concretament a Ordino, 
és una gran oportunitat per diversificar l’economia del país. A més, amb una 
multinacional de prestigi com és Grifols.  
En aquest sentit, ens hem de felicitar tots i pel que fa els membres de la  majoria 
del Comú farem el possible perquè el projecte tiri endavant.  
 
La Sra. Tudó manifesta que estarà al costat del Comú per a què aquest projecte 
sigui una realitat. 
 
El cònsol li agraeix. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
 
 


