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CONSELL DE COMÚ 
29 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.50 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
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. 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 d’octubre de de 

2018. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 22 i 29 d’octubre i del 5, 12 i 19 de novembre de 
2018. 

 
3. Proposta d’aprovació de: 

 
3.1. La revisió del marc pressupostari per al mandat 2016/2019.  
3.2. L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2019 i la           

memòria que l’acompanya. 
3.3. La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el pressupost  

2019. 
3.4. L’Ordinació tributària per a l’exercici 2019. 
3.5. L’Ordinació de preus públics per a l’exercici 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. 
 
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 25 

d’octubre de 2018 
 
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 25 d'octubre 
de 2018. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 22 i 29 
d’octubre i del 5, 12 i 19 de novembre de 2018. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 22 D’OCTUBRE DE 2018 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat al conveni urbanístic 2018/1072. 
− Donar conformitat a publicació al BOPA d’edicte. 
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 Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
− Número 3041176, de data 4 de juliol de 2018. 
− Número 3042308, de data 19 d’octubre de 2018. 

 
Obra Menor: 
 
− Número 3042175, de data 12 d’octubre de 2018. 
− Número 3042198, de data 16 d’octubre de 2018. 
− Número 3042292, de data 18 d’octubre de 2018. 

 
Obra major: 
 

− Número 3040939, de data 21 de juny de 2018. 
− Número 3041278, de data 18 de juliol de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Incoar l’obertura d’un expedient administratiu, i donar conformitat al decret núm. 
Dcgt/09/2018. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement la demanda d’estacionament següent: 
 
Reservar l’espai d’estacionament situat a l’Av. del Casamanya, Casa Font, local 1 
pels clients de l’empresa Esports Freeride. 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra per poder 
organitzar la prova esportiva Andorra Winter Ral·li. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda del Sr. Marc Jover Comas, director del 
Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars del Govern. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  

ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
− Número 3041341, de data 25 de juliol de 2018. 
− Número 3042196, de data 15 d’octubre de 2018. 

 
Cessió d'espais 
 
Número 3042309, de data 19 d’octubre de 2018. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a:  

• La creació del lloc treball de assistent de l’aparcament, grup C i nivell 4.  
• La reubicació del funcionari número 49. 
• Actualitzar la descripció del lloc de treball de cap de secció de 

l’aparcament.  
• Iniciar el procés de selecció, a través d’un edicte intern, per la provisió de la 

plaça de cap de secció de l’aparcament. 
• Modificar l’organigrama del Departament de Manteniment i Serveis.  

 
− Es dona conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 959.  
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP 2018/32495, per un import de 407,55€. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Destinar 500€ de la partida pressupostària de la Mostra Gastronòmica d’Andorra 
per a premis de la Cursa de Cambrers.  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords : 

 
− Donar conformitat al conveni 2018/1073. 
− 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. 
− Donar conformitat a la demanda d’Andorra Modelsy. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
− Ordres de pagament 

 
• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1066, per un import total de 

36.012,78€. 
• O 2018/32220, per un import total de 5.431,26€. 
• O 2018/32221, per un import total de 3.136,74€. 
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− Modificacions pressupostàries 
 

• Generació de crèdit de la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar per un import de 1.964€. 

• A proposta de la Junta, donar conformitat a un suplement de crèdit a la 
Conselleria d’Obres públiques i Urbanisme per un import de 1.325€. 

− Central de contractació 
 
Adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació d’una empresa per a 
la realització, subministrament i la instal·lació de l’enllumenat singular al riu 
Segudet. 

 
− Anul·lació de sancions 

 
S’acorda l’anul·lació, per prescripció, d’una sèrie de sancions de circulació que no 
s’han pogut notificar per desconeixement de l’obligat al pagament. 
 
− Notificació de sancions 

 
Publicar al BOPA la notificació col·lectiva de constats d’infracció emesos pels 
agents de circulació en relació a la presumpta vulneració de les normes de 
circulació.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 29 D’OCTUBRE DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:   
 
Donar conformitat a la demanda de Actua. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Es dona conformitat a demanar la pavimentació de les carreteres generals, 
secundàries i les vies urbanes de la campanya 2019 dels següents trams: 

 
1. Carretera del Coll d’Ordino des de l’edifici les Angleves fins a l’edifici 

Mirador d’Ordino bloc A i B (270 ml x 9 ml = 2.430 m² aprox.). 
2. Carretera del Coll d'Ordino des dels edificis Terratorta blocs A i B fins a 

l’edifici Comes Martines (150 ml x 9 ml = 1.350 m² aprox.). 
3. Carretera del Coll d’Ordino des de l’edifici Prat Gran fins a la Casa Peu del 

Prat  (60 ml x 9 ml  = 540 m² aprox.). 
4. La Travessia d’Ordino des de la parada de bus fins a la rotonda del Raval a 

Ordino (70 ml x 10 ml = 700 m² aprox.). 
5. Des del cementiri d’Ordino fins a l’entrada de la urbanització la Turera (230 

ml x 14 ml = 3.220 m² aprox.). 
6. Camí Vell des del xalet Sucarà fins a la caseta de golf a la Cortinada (50 ml 

x 6 ml = 300 m² aprox.). 
7. Carretera de Sorteny a partir del tram que han acabat aquest any fins a uns 

300 ml cap amunt (300 ml x 6 ml = 1.800 m² aprox.). 
 

També se'ls recordarà els trams que es van demanar l'any passat i no han estat 
pavimentats encara i que són els següents: 

 
1. Carrer l'Anglada (120 ml x 8 ml = 960 m² aprox.). 
2. Carrer de la Cultia el Serrat (20 ml x 4 ml = 80 m² aprox.). 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
 Número 3041819, de data 13 de setembre de 2018. 
 Número 3042092, de data 4 d’octubre de 2018. 

 
Obra Menor: 
 
Número 3042280, de data 17 d'octubre de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2018/32708, per un import de 1.358,50€. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 
 Denúncia número 100563. 
 Denúncia número 25310. 
 Denúncia número 25891. 
 Denúncia número 100698. 
 Denúncia número 100348. 
 Denúncia número 100644. 
 Denúncia número 100697. 
 Denúncia número 100747. 
 Denúncia número 101013. 
 Denúncia número 25834. 
 Denúncia número 100748. 
 Denúncia número 101081. 
 
Resoldre favorablement, les següents sol·licituds de descàrrec:  
 
 Denúncia número 100630. 
 Denúncia número 101293. 
 Denúncia número 100956. 
 Denúncia número 101222. 
 Denúncia número 100415. 
 Denúncia número 100707. 
 Denúncia número 100877. 
 Denúncia número 100919. 
 Denúncia número 100790. 
 Denúncia número 100653. 
 Denúncia número 100762. 
 Denúncia número 100955. 
 Denúncia número 101673. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord: 
 
 Resoldre favorablement la demanda d’ONCA Producció.  
 Resoldre favorablement la demanda de l’Associació de la Gent Gran d’Ordino. 
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JOVENTUT 
 
Donar conformitat al calendari d’activitats de vacances de Tots Sants 2018.  
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3042335, de data 23 d’octubre de 2018. 
 
Comerç 
 
 Número 3040899, de data 19 de juny de 2018.  
 Número 3041933, de data 20 de setembre de 2018. 
 Número 3042323, de data 22 d’octubre de 2018. 
 Número 3042327, de data 23 d’octubre de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a l’inici del procediment selectiu d’ingrés per a la provisió de 

la plaça d’operari d’higiene, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter 
eventual. 

 
 Donar conformitat a prorrogar el contracte de l’agent de l’administració de 

caràcter eventual 1108. 
 
 Donar conformitat a que les persones següents s’ocupin d’obrir i tancar 

l’exposició d’art que tindrà lloc a la sala La Buna:  
• L’agent de l’administració de caràcter indefinit número 431. 
• L’agent de l’administració de caràcter indefinit número 166. 
• L’agent de l’administració de caràcter eventual número 1105. 

 
 Donar conformitat a: 

• Retribuir 41,3 hores extraordinàries al funcionari número 688. 
• Retribuir 81,98 hores extraordinàries al funcionari 980. 
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 Donar conformitat a:  
• Actualitzar la descripció del lloc de treball de dissenyador/a gràfic/a.  
• Actualitzar el salari de l’agent de l’administració de caràcter indefinit 

número 830.  
 

- Donar conformitat a que la funcionaria 446, els agents de l'administració de 
caràcter indefinit 557 i 830, i els agents de l’administració de caràcter eventual 
M.M.A. i 856 i 626 puguin realitzar el servei d’hostesses per a la Mostra 
Gastronòmica. 

 
 Donar conformitat a iniciar el procés selectiu, a través d’un edicte intern, per a 

la provisió del lloc de treball com a tècnic/a administratiu/va del departament 
de finances (central de contractació).   
 

 Donar conformitat a ratificar la proposta del comitè tècnic de selecció nomenar 
cap de secció d’activitats de fitnes, a la funcionaria 420. 
 

 Es dona conformitat a contractar amb caràcter d’urgència a: 
• L’agent de l’administració de caràcter eventual 1135. 
• L’agent de l’administració de caràcter eventual 1136. 
 

 Donar conformitat a la contractació, amb caràcter d’urgència, de l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1062. 
  

 Donar conformitat a acollir alumnes de 3ème i 4ème curs del Lycée Comte de 
Foix per efectuar estatges al Departament de manteniment i Serveis. 

 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següent: 
 
− ACEXP 2018/33425, per un import de 22.624,77€. 
− ACEXP 2018/33187, per un import de 20.000€. 
 
Acord: 
 
 Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de 

Sorteny per a la temporada d’hivern 2018-2019. 
 Donar conformitat al conveni 2018/1074. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2018/33440, per un import de 5.121€. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud de l’Escola Andorrana maternal i primera 

ensenyança d’Ordino. 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud de l’Associació de pares de l’Escola Francesa 

d’Ordino. 
 
 Donar conformitat a oferir una QUOTA + d’un any 2019 del CEO valorada en 

366,65€ a l’ECOA per sortejar-la al quart sopar benèfic que tindrà lloc el 24 de 
novembre. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Tribunal de comptes 
 
S’informa que el Tribunal de Comptes ha publicat un edicte al BOPA núm. 61 del 
18/10/2018 amb els objectius de sostenibilitat i d’estabilitat pressupostària i fiscal 
per a l’exercici 2019 perquè sigui considerat en l’elaboració del marc 
pressupostari del Comú, en aplicació del que estableix la Llei 32/2014, i que son 
els següents pel Comú d’Ordino: 
 
Objectiu d’endeutament: 150% 
Objectiu de despesa corrent o de funcionament: 10% 
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Acords: 
  
 Ordres de pagament 

 
• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1119, per un import total de 

71.138,07€. 
• LO 2018/33011, per un import total de 1.343,87€. 
• LO 2018/33012, per un import total de 10.638,10€. 

 
 Modificacions pressupostàries 

 
• Transferència de crèdit a l’Escola Bressol la Baldufa, per un import de 

1.300€. 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria d‘Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar per un import de 8.882,50€. 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Mediambient i 

Sostenibilitat, per un import de 350€. 
 

• A proposta de la Junta donar conformitat a l’aprovació d’un crèdit 
extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un 
import de 1.500€. 
 

 Central de contractació 
 
 Resoldre de mutu acord el contracte NF 2016/125. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 5 DE NOVEMBRE DE 2018 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3042416, de data 31 d’octubre de 2018. 

 
Obra Major: 
 
Número 3032245, de data 11 de febrer de 2016. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud número 3042347, de data 24 d’octubre de 

2018. 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud número 3039665. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Procedir al tancament de la carretera Coll d’Ordino C.S.340, a l’alçada de la 
barrera situada al forat Fosc fins la barrera situada al kilòmetre 9. Es tanca des de 
la data d’avui i fins la primavera del 2019. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda efectuada pel FC ORDINO, per correu electrònic 
de data 27 de setembre. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1135, per un import total de 
57.392,39€. 

• O 2018/33811, per un import de 2.250€. 
• O 2018/33812, 33813 i 33814, per un import total de 9.464,59€. 

 Modificacions pressupostàries 

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació, per un import de 600€. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3041992, de data 25 de setembre de 2018. 
 
Obra Major: 
 
Número 3037552, de data 19 de juliol de 2017. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3042322, de data 24 d’octubre de 2018. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de la Fundació Privada Tutelar. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
 Número 3042093, de data 4 d’octubre de 2018.  
 Número 3042192, de data 15 d’octubre de 2018. 
 Número 3042281, de data 17 d’octubre de 2018. 
 Número 3042328, de data 23 d’octubre de 2018. 
 Número 3042333, de data 23 d’octubre de 2018.  
 Número 3042415, de data 30 d’octubre de 2018. 
 Número 3042424, de data 2 de novembre de 2018. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a entregar els vals de descompte de Nadal a partir de l’1 de 

desembre d’enguany al personal del Comú d’Ordino. 
 
 Donar conformitat a realitzar l'aperitiu de Nadal el 14 de desembre a les 

21.00h. 
 

 Donar conformitat a iniciar un procés selectiu d’ingrés per proveir el lloc de 
treball d’educador/a, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter 
indefinit. 
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 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1139.  

 
 Donar conformitat a incloure una addenda al contracte vigent de l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 1114. 
  

 Donar conformitat a la compensació en concepte de treta de neu pels operaris 
del departament de manteniment i serveis, des del 15 de novembre d’enguany 
fins al 15 d’abril de 2019, segons el detall presentat. 

 
 Es dona conformitat a compensar l’agent de l’administració de caràcter 

indefinit 425 i el funcionari 800 en concepte de disponibilitat. 
 

 A proposta de la Junta, donar conformitat a l’aprovació de la modificació del 
Reglament del servei de circulació del Comú d’Ordino del 31 de març del 
2008. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP 2018/34742, per un import de 1.045€. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat al logotip de la Casa de la Muntanya que consta adjunt a 

l’acta de la junta.  
 Donar conformitat a l’aportació de 6 cintes “Pics d’Ordino”, 6 tasses i 6 

samarretes tècniques pel sorteig que es realitzarà per la Fira de Nadal.  
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
 AC 2018/35076, per un import 495€.  
 AC 2018/34743, per un import 1.2544€. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1075. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1174, per un import total de 
7.917,13€. 

• ACLO 2018/34731, per un import de 25.000€. 
• ACLO 2018/33686, per un import de 182,58€. 
• O 2018/34680, 34681, 34682, 34683 i 34684, per un import total de 

808,42€. 
 
 Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’obres públiques i urbanisme per 

un import de 500€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 

per un import de 3.200€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 

per un import de 1.000€. 
 
 Revisió del Marc pressupostari 2016/2019 
 
Es presenta la revisió del Marc pressupostari per al mandat 2016/2019 d’acord 
amb la Llei 32/2014 de SEFP que serà lliurat al tribunal de comptes. 
 
A proposta de la Junta, donar conformitat a l’aprovació de les propostes 
següents: 
 
− Modificacions pressupostàries 

 
Aprovació de l’Ordinació de despesa plurianual per un import total de 64.000€. 
 
 Central de contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A2018/33136 i prèvia aprovació de 
l’expedient de despesa plurianual corresponent, donar conformitat al plec de 
bases i les condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del 
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concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per a l’adjudicació d’una 
empresa per la realització dels treballs per a l’actualització de l’inventari 
patrimonial del Comú d’Ordino. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 19 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords :  
 
 Deixar sense efecte l’acord pres el passat 29 d’octubre en relació a la 

demanda d’Actua. 
 
 A proposta de la Junta, aprovar el calendari de sessions ordinàries de Consell 

de Comú per al 2019, segons el document adjunt a l’acta. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
− Donar conformitat al conveni 2018/1076  
− Donar conformitat al conveni  2018/1077.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
 Número 3042139, de data 9 d’octubre de 2018. 
 Número 3042481, de data 14 de novembre de 2018. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3042506, de data 15 de novembre de 2018. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
 Donar de baixa al registre del cadastre la unitat cadastral 3U21591. 

 
 Inscriure al registre del cadastre les unitats cadastrals següents: 

• 3U02212.  
• 3U02213. 

 
 Donar conformitat a la sol·licitud número 3041991, de data 25 de setembre de 

2018. 
 

 Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat sobre  
la unitat cadastral 3U02212. 

 
 Facultar l’Honorable Cònsol major per negociar, en relació als béns immobles 

inscrits al registre del cadastre amb els números de referència 3U00325, 
3U00326 i 3U00368.  

 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
A proposta de la Junta aprovar: 
 
 L’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública 

de la parròquia d’Ordino, segons el redactat del document adjunt a l’acta. 
 

 El Decret i avís de dies festius dels departaments comunals per l’any 2019. 
 

Decret 
 
Decret del 29-11-2018 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per 
l’any 2019. 
 
El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2018. 
 
Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 7 de novembre de 2018, pel qual es fixa el calendari 
laboral per a l’any 2019,  
 
DECRETA : 
 
Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2019 són el 29 de juny, diada de St. 
Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles : 
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Ordino 
 7 i 8 de juliol, Festa del Roser  
 16 de setembre, Festa Major 
Sornàs 
 16 d’agost, Festa Major 
Ansalonga 
 20 de gener, Sant Sebastià ? 
 29 de setembre, Festa Major 
La Cortinada 
 31 d’agost i 1 de setembre, Festa Major 
Llorts 
 3 i 4 d’agost, Festa Major 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

 
 

Avis 
 
Avís del 29-11-2018 pel qual es publica el calendari de dies festius dels departaments comunals 
per l’any 2019. 
 
Per acord del Consell de Comú de data 29 de novembre de 2018, el calendari de dies festius dels 
departaments comunals queda fixat per a l’any 2019 com segueix : 
 
GENER 
1 Cap d’Any (dimarts) 
6  Reis (diumenge) 
 
MARÇ 
4 Carnaval (dilluns) 
14 Dia de la Constitució (dijous) 
 
ABRIL 
19 Divendres Sant (divendres) 
22 Dilluns de Pasqua (dilluns) 
 
MAIG 
1 Festa del treball (dimecres) 
 
JUNY 
10 Dilluns de Pentecosta (dilluns) 
29 Sant Pere (dissabte) 
 
JULIOL 
7 i 8 Roser d’Ordino (diumenge i dilluns) 
AGOST 
15 L’Assumpció (dijous) 
 
SETEMBRE 
8 Nostra Senyora de Meritxell (diumenge) 
16 Sant Corneli i Sant Ciprià (dilluns) 
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NOVEMBRE 
1 Tots Sants (divendres) 
 
DESEMBRE 
8 Immaculada Concepció (diumenge) 
25 Nadal (dimecres) 
26 Sant Esteve (dijous) 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 
 
S’acorden favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3042407, de data 30 d’octubre de 2018. 
 
Comerç 
 
 Número 3042117, de data 8 d’octubre de 2018. 
 Número 3042459, de data 9 de novembre de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

 
Acord: 
 
Donar conformitat a: 
 

• Crear el lloc de treball com a cap de serveis de manteniment d’edificis.  
• Crear el lloc de treball com a tècnic de manteniment d’edificis.  
• Modificar l’organigrama actual del departament de Manteniment i Serveis. 
• Iniciar el procés de selecció, a través d’un edicte intern, per procedir a la 

provisió de la plaça com a cap de servei de manteniment d’edificis.  
• Un cop s’hagi proveït la plaça de cap de servei de manteniment d’edificis, 

iniciar el procés de selecció, a través d’un edicte intern, per procedir a la 
provisió de dues places com a tècnic/a de manteniment d’edificis. 

  
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents amb motiu de la fira 
de Nadal: 
 
 ACEXP 2018/35489, per un import de 250,80€. 
 ACEXP 2018/35491, per un import de 313,50€. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud formulada per l’APAEFO. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Informació: 
 
S’informa de l’establiment de les condicions d’ús per al servei de massatges del 
CEO. 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Associació de la Gent Gran 
d’Ordino. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1218, per un import total de 
54.214,75€ 

 
• ACLO 2018/35490, per un import de 21€. 

 
− Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació, per un import de 3.000€. 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar social, per un import de 

2.000€. 
 

• A proposta de la Junta aprovar un crèdit extraordinari a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Joventut, per un import de 1.090 €. 
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 Anul·lació de sancions 
 
S’acorda anul·lar la sanció de circulació 439969 que ha prescrit degut a una 
errada administrativa. 
 
 Baixes d’immobilitzat 
 
A proposta de la junta acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat els 
actius següents: 
 

2007/545 
2007/546 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 22 i 
29 d’octubre i del 5, 12 i 19 de novembre de 2018, per unanimitat. 
 
3. Proposta d’aprovació de: 

 
3.1.  La revisió del marc pressupostari per al mandat 2016/2019  
3.2.  L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2019 i la 
memòria que l’acompanya. 
3.3.  La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el pressupost  
2019 
3.4.  L’Ordinació tributària per a l’exercici 2019 
3.5.  L’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2019 

 
En relació al punt 3, la consellera Sra. Maria del Mar Coma procedeix a fer un 
resum explicatiu. 
 
La Sra. Choy, en nom de la minoria, vol destacar els aspectes positius d’aquest 
pressupost, com són la baixada de l’endeutament degut a l’entrada de SAETDE a 
SECNOA. 
Continua destacant altres punts positius com són les inversions previstes en el 
pressupost de l’any vinent, ja que consideren que totes són necessàries i 
positives per a la parròquia. 
Malgrat això, informa que la Sra. Tudó i ella han detectat alguns elements en el 
pressupost que les posiciona a abstenir-se a la seva aprovació, per exemple, 
l’increment de les despeses corrents. 
Segueix indicant que un altre aspecte negatiu és el resultat deficitari del 
pressupost, tot i que es compensa amb el romanent de tresoreria.  
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Per acabar, la Sra. Choy vol destacar que s’ha previst en els ingressos una 
recaptació de l’impost de construcció estimada en més de 800.000€ d’un 
projecte urbanístic que encara no coneixen. 
 
La Sra. Coma indica, en relació a les despeses corrents, que tota nova inversió 
genera obligatòriament unes despeses motivades pel manteniment i el 
funcionament. 
 
Destaca el fet que hi ha un canvi en la societat en la que preval el lloguer a la 
inversió. En aquest sentit ens hem d’adaptar tot i que la llei no és tant ràpida.  
En relació a l’ingrés previst, la Sra. Coma confirma que el projecte existeix i és va 
informar a la comissió de finances. 

La Sra. Choy respon que entenen que certs canvis de funcionament dels serveis 
afecten les despeses corrents, però consideren que algunes despeses es podrien 
reduir. Afegeix, en relació al resultat del pressupost, que aquest hauria d’arribar a 
un resultat zero, ni guanyar diners ni perdre’n. 

El Sr. Mortés indica, en relació al pressupost, que existeix la voluntat real per part 
d’uns inversors i per tant s’ha d’incloure la partida mencionada al pressupost i 
que el pressupost és realista.  
 
La Sra. Choy demana un aclariment en relació a l’ordinació tributària presentada. 
Els ha sobtat que a l’article 42, en relació a l’impost sobre radicació d’activitats 
comercials, hi ha dues seccions que dupliquen el preu per metre quadrat. 
Afegeix que totes les modificacions s’han incrementat d’un percentatge 
relativament petit, corresponent potser a l’IPC, però en aquest cas s’ha duplicat 
l’import inicial, no els hi consta que s’hagi tractat en cap comissió i per aquest 
motiu demana un aclariment.  
 
La Sra. Coma li respon que els faran arribar aquesta informació. 
 
S’aprova el pressupost per majoria amb l’abstenció de les conselleres de la 
minoria. 
 
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   
 
 


	Llorts

