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CONSELL DE COMU 
29 DE SETEMBRE DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.34h 
Hora d’acabament: 13.35h 
 
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 
Eva Choy Guiu  
Sandra Tudó Montanya 
 
 
  
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'agost de  

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

les Juntes de Govern del 25 i 29 d'agost i 5, 12 i 19 de setembre de 2016. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés dóna la benvinguda a tothom i demana si algú 
vol incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix 
l’article 22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i 
funcionament del Comú d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 

25 d'agost de 2016 
 

El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 25 d'agost  
de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/2016-09-29  3/17 

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 25 i 29 
d'agost i 5, 12 i 19 de setembre de 2016 

 
 

JUNTA DEL 25 D'AGOST DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual 1047, 1048 i 

1056. 
 

- Donar conformitat a la renovació dels contractes, fins el proper 2 de setembre, 
dels agents de l'administració de caràcter eventual 1000, 974, 822, 1021. 

 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 25 d'agost del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 29 D'AGOST DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 25 d'agost de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
En relació als obsequis a les parelles de contraents de matrimonis i d'unions civils 
que tenen lloc al Comú d'Ordino, deixar sense efecte l'acord pres per la Junta de 
Govern del 12 de febrer de 2009 i, obsequiar  amb un exemplar del dvd del 
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documental dels Srs. Àlex Tena i Jaume Riba, titulat El Pic d'Arcalís la Muntanya 
Solar,  Bonaventura Adellach. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
− Número 3030845, de data 8 d'octubre de 2015. 

 
− Número 3033847, de data 9 d'agost de 2016. 

 
− Número 3033974, de data 22 d'agost de 2016. 

 
− Número 3033997, de data 24 d'agost de 2016. 

 
− Número 3034007, de data 25 d'agost de 2016. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2016/26739, per un import de 1.952,22€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords:  
 
- Sol·licitud núm. 3032903. 
 
- Sol·licitud núm. 3028081. 

 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Acord: 
 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per 
convocar un concurs per la realització dels treballs de manteniment dels aparells 
d’elevació i portes mecàniques del Comú d’Ordino i publicar l’edicte 
corresponent.  (Codi  PB/CSS/16-T). 
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CIRCULACIÓ 
 
Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la sanció de 
circulació següent: 
 
Constat  24090. 
 
Acord :  
 
Donar conformitat a la demanda, efectuada mitjançant e-mail de data 29 d'agost,   
per al tancament de la carretera d'Arcalís, sector de la Coma els propers dijous 1 i 
divendres 2 de setembre per a realitzar el rodatge d'un espot publicitari.  
 
S'efectuaran talls intermitents del trànsit de màxim 3 minuts, entre les 15 hores i 
les 19 hores. 
 
El divendres 2 de setembre al matí, el rodatge s'efectuarà també al coll d'Ordino 
amb les mateixes pautes.  
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BIBLIOTECA 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 27146, per un import de 5.818,29€. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement  les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3034021, de data 25 d’agost de 2016. 
 
Comerç 
 
─ Número 3033957, de data 19 d’agost de 2016. 
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─ Número 3033783, de data 1 d’agost de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:   
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 1050. 
 
- Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual 1041 i 1049 del 

29 d’agost al 2 de setembre i del 5 al 7 de setembre respectivament.  
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 

 
A causa de l'inici de les obres de l'eixample de la CG3 entre Arans i Llorts  (fase 
3), donar conformitat a desplaçar la marquesina de la parada de bus en front de 
l'hotel Arans. 
 
DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a rescindir el contracte relatiu al concurs 23/2015. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 25 de maig per DINAMIC BOXA. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 30 de juny per l’empresa LIQUID 
DANSA. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO  

efectuada per correu electrònic de data 7 de juliol per l’empresa CONTROL 
PÌLATES. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 23 de juny pel CLUB KARATE XAVIER 
HERVER ORDINO. 
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- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 29 de juny pel CLUB PETANCA 
ORDINO. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 30 de juny pel CLUB TAEKWONDO 
ANDORRA. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada per l’associació ESTRELLA DEL CENTRE. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 26 de juliol pel CLUB TENIS TAULA 
ORDINO. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO 

efectuada pel FC ORDINO. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

efectuada per correu electrònic de data 8 de juny per l’ECOA. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba 

efectuada pel FC ORDINO. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

efectuada per correu electrònic de data 19 d’agost pel FC. MADRIU. 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

efectuada per correu electrònic de data 31 de maig pel CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC PRINCIPAT D’ANDORRA. 

 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

efectuada per correu electrònic de data 10 de juny per la FEDERACIÓ 
ANDORRANA DE FUTBOL. 

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
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• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/587, per un import total de 

89.681,14€. 
 
• ACLO 2016/26242, per un import de 6.945,40€. 

 
• ACLO 2016/26243, per un import de 4.550,60€. 

 
• ACLO 2016/26305, per un import de 332,80€. 

 
• ACLO 2016/26322, per un import de 321,36€. 

 
• ACLO 2016/26574, per un import de 25.000€. 

 
• ACLO 2016/26573, pe un import de 808,10€. 

 
En concepte de pagaments domiciliats de contractes vigents, donar conformitat a 
les següents ordres de pagament: 
 
Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/26036 per un import total de 
8.480,18€. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un 
import de 162,50€. 

 

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

 
- Resolució d'atorgament d’ajut social:    
 

Número d’expedient 7485/2016 de data 24 de juny del 2016. 
 

- Central de compres 
 

• Donar conformitat el plec de bases i el corresponent expedient de 
contractació per convocar el concurs per l’homologació del 
subministrament d’articles de neteja i altres. (Codi PB/CSO/16-L). 

 
• Per acord de la Junta de Govern de l’1 d’agost passat, es va adjudicar el 

concurs públic per al subministrament de vestimenta i complements per al 
personal del Departament de Serveis Públics : 
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1. Deixar sense efecte la resolució pressa en Junta de Govern de l’1 
d'agost de 2016 i, 
 

2. Adjudicar correctament el concurs i, a tal efecte  procedir a la seva 
publicació al BOPA. 

 
- Servei de recaptació 
 

Mentre des de Govern no s'indiqui el contrari, i com a màxim fins la durada del 
conveni, el Comú d’Ordino, en qualitat d’agent recaptador, realitzarà el 
manteniment del registre fiscal, les facturacions mensuals i el seguiment del 
cobrament dels preus públics vigents en contraprestació del servei del SAD i 
en un termini màxim de 30 dies farà el reembossament corresponent. 

 
- Notificació de deutes 
 

Publicar al BOPA la relació de deutors als quals es procedirà a notificar la 
provisió de constrenyiment d’acord amb la normativa vigent, un cop no ha 
resultat possible la notificació individual a domicili. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 29 d'agost del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 5 DE SETEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 29 d'agost de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3034033, de data 26 d'agost de 2016. 
 
− Número 3034086, de data 1 de setembre de 2016. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord : 
 
Sol·licitud núm. 3033182. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Comerç 
 
Número 3033633, de data 14 de juliol de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 943 pel proper curs 

escolar 2016-2017. 
 

- Donar conformitat a l'aperitiu a la Casa Pairal el proper dia 26 a les 16:00, en 
motiu d'una jubilació. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/27707 per un import de 6.950,34€. 
 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
  

Donar conformitat al conveni 112/2016. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
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Acords: 
 
Mitjançant l’autorització de despesa número 2016/27715, adjudicar el 
subministrament i instal·lació d’equipament esportiu pel gimnàs del Centre 
esportiu d’Ordino. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/617, per un import total de 
50.408,98€. 

 
• OPNP 2016/27247, per un import de 348,71€. 
 
• OPNP 2016/27520, per un import de 1.051,47€. 
 
• ACLO 2016/27706, per un import de 162,50€. 

 
• LO 2016/27846, per un import de 2.327,32€. 

 
- Modificacions pressupostàries 

 
• A proposta de la junta, es dona conformitat al suplement de crèdit a la 
Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització per un 
import de 6.950,34€. 
 
• A proposta de la junta, es dona conformitat al suplement de crèdit a la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat per un import de 
28.000€. 

 
- Acord : 

 
Número d’expedient 7512/2016, de data 5 de juliol del 2016. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 5 de setembre del 2016, per unanimitat. 
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JUNTA DEL 12 DE SETEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 5 de setembre  de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME  
 

Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 

AC 2016/28045, per un import de 9.526,94€. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
Acord :  
 
Donar conformitat a la demanda del BMW Club Andorra, efectuada per e-mail en 
data d'avui i reservar l'aparcament de la Tanada el proper dia 18 de setembre, per 
a 60 vehicles, de les 13:00 a les 17:00 hores. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
Acord : 
 
Deixar sense efecte el conveni 25/13. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acords : 
 
Comerç 
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En relació a la sol·licitud número 3033173, de data 27 de maig de 2016, el nom 
del comerç serà BAR&GOLF 18.  
 
Contracte de concessió local Casa Nova Comú 
 
Es dona conformitat a la demanda 
 
Cens de població 
 
Número 3034141, de data 6 de setembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Acords : 
 
- Atorgar un CRA de 250€ al funcionari 585 de l’1 de juny al 31 de desembre. 

 
- Declarar desert l’edicte del 13 de juliol per a contractar un/a auxiliar de 

circulació comunal (BOPA 42 del 20/7/16) i tornar a convocar la plaça 
d’auxiliar de circulació comunal 

 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords :  
 
- Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar un expedient 

sancionar AMA 001/2016. 
 
- Donar conformitat al conveni 113/2016. 
 

 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 

efectuada per correu electrònic de data 19 d’agost per L’ASSOCIACIÓ DE 
DANSA ESPORTIVA D’ANDORRA. 
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- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO 
efectuada per correu electrònic de data 5 de setembre per l’associació 
KRAVA MAGA DEFENSA PERSONAL. 

 
- Donar conformitat al conveni 114/2016. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/619, per un import total de 
34.176,78€. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació, 
Comerç i Dinamització, per un import de 5.365,94€. 

 
• A proposta de la junta donar conformitat a la generació de crèdit a la 

Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, per un import 
de 600€. 

 
- Control Financer 

 
Atès l’acord de la Junta de Govern del Comú de la Massana del 31/8/2016 que 
faculta al Comú d’Ordino  per convocar la licitació en el seu nom.  
 
Mitjançant l’autorització de despesa 2016/27893, s'aprova el plec de bases i el 
corresponent expedient de contractació per convocar el concurs públic nacional 
conjunt amb el Comú de la Massana, per a la contractació d’empreses d’auditoria 
per a l’execució dels treballs d’auditoria de comptes, en el marc del control 
financer de les societats participades i entitats subvencionades del Comú 
d’Ordino i de la Massana. (Codi PB/CTTO/16-U). 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 12 de setembre del 2016, per unanimitat. 
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JUNTA DEL 19 DE SETEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 
 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME  
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3034285, de data 14 de setembre de 2016. 
 
− Número 3034319, de data 15 de setembre de 2016. 
 

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord :  
 
Donar conformitat a la demanda de l'Automòbil club, efectuada per carta de data 
del 15 d'agost. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

Acords:  
 
Atenent al que estableix l’article 8.1, del Decret legislatiu del 26 de novembre del 
2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional 
d’electors. 
 
Comerç 
 
Modificació de l'adreça en la sol·licitud número 3033783, de data 1 d'agost de 
2016. 
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Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Cens de població 
 
Número 3034188, de data 9 de setembre de 2016. 
 
Comerç 

 
Número 3034117, de data 5 de setembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  
 

Acords :  
 
− Vist l’edicte per cobrir una plaça de tècnic de comunicació (BOPA 28 del 4 de 

maig de 2016), seleccionar l’agent de l’administració de caràcter indefinit 788 
a partir de l’1 d’octubre de 2016. S’estableix un període de prova d’un any. 

 
− Donar conformitat a la sol·licitud del permís administratiu no retribuït de 6 

mesos (art.55.c.7.2 del text refós de l'Ordinació de la funció pública) al 
funcionari 563. 

 
− A proposta de la junta, donar conformitat al text refós de l’ordinació de la 

funció pública del Comú d’Ordino. 
 
− Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 993 pel curs escolar 

2016-2017. 
 
− Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 884 pel curs escolar 

2016-2017. 
 

─ Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 436 fins el 2 de 
desembre de 2016. 

 

 

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
− Vist el Pla de Prevenció d’Incendi Forestal aprovat en consell de Comú de 

data de 26 de novembre de 2015, donar conformitat a la realització dels 
treballs silvícoles de millora forestal al bosc de Riambert, en la zona de bosc 
públic, franja de 100 m, prèvia autorització del Quart de la Cortinada. 

 
−  Donar conformitat a la demanda núm. 3034226. 
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− Donar conformitat al conveni 115/2016. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU   
 

Acords :   
 
− A proposta de la junta, donar conformitat al nou Reglament de subvencions 

esportives. 
 

− Donar conformitat als nous criteris de puntuació que s'inclouran a la sol·licitud 
de subvencions esportives. 

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/633, per un import total de 6.085,06€. 

 
- Modificació pressupostària 

 
Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 
social per un import de 5.775€. 

 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 19 de setembre del 2016, per unanimitat. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
La  secretària  general                                          El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 


