CONSELL DE COMÚ
29 D’OCTUBRE DE 2020
Lloc: Sala la Buna, Ordino
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33 h
Hora d’acabament: 14.05 h
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
Enric Dolsa Font
Sandra Tudó Montanya
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font.
Excusa la seva absència l'Honorable consellera M. Cristina Montolio Guasch.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 24 de setembre de
2020.
2. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern del 21 i 28 de setembre
i del 5, 12 i 19 d’octubre de 2020.
3. Aprovació, si escau, de les adjudicacions definitives de les places d’aparcament
de la Covanella, subhastades el 6 d’octubre de 2020.
4. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari a la Comissió de Turisme,
Dinamització i Esports.
5. Aprovació, si escau, de l’adjudicació directa de la certificació Global Safe Site
pels establiments de la parròquia d’Ordino.
CC/2020-10-29

1/26

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.
El Sr. Dolsa demana incloure un punt a l’ordre del dia en relació a la desafectació
de terrenys de Casa Rossell.
La Sra. Tudó demana incloure els següents punts a l’ordre del dia: aparcaments de
la parròquia, mesures socials del Comú envers els ciutadans afectats per les
restriccions motivades per la pandèmia i en tercer lloc, a part de l’agraïment i la
felicitació per l’obtenció de la distinció d’Ordino com a territori de la biosfera, un
comentari en relació a uns cartells situats a l’entrada d’Ordino.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 24
de setembre de 2020
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 l’acta corresponent a la sessió celebrada el 24 de setembre de 2020.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 21 i 28 de setembre
i del 5, 12 i 19 d’octubre de 2020.
JUNTA DE GOVERN
DEL 21 DE SETEMBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
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Acords:
-

Donar conformitat al conveni 2020/1019.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3048629, de data 13 d’agost de 2020.
Número 3049028, de data 15 de setembre de 2020.

Obra Menor:
-

Número 3049027, de data 15 de setembre de 2020.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3048567, de data 4 d’agost del 2020.
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
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, publicar al BOPA l’avís de la llista provisional d’electors.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
-

Número 3048936, de data 9 de setembre de 2020.
Número 3048957, de data 10 de setembre de 2020.

Comerç
-

Número 3048494, de data 24 de juliol de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
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Acords:
-

Atès l’edicte del 31-08-2020 pel qual es convocava un concurs de mobilitat
interna per cobrir el lloc de treball de tècnic/a d’informàtica, adscrit al
Departament de Comunicació i Sistemes d’Informació, en qualitat de
treballador/a públic/a indefinit/da:
a) Declarar desert el concurs de mobilitat interna.
b) Continuar la selecció a través d’un procés selectiu d’ingrés en primera
convocatòria.

-

Nomenar la treballadora pública interina 1053 com a professora del taller
Draw&English.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Autoritzar el CENMA a afegir l’estany de Més Amunt de Tristaina a la xarxa de llacs
andorrans per fer el seu seguiment i també a fer el seguiment anual a l’estany de
l’Estanyó.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
DINAMITZACIÓ:
Acord:
Anul·lar l’edició de la Mostra Gastronòmica d’Andorra a Ordino 2020.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud formulada pel Futbol Club Madriu per a la
utilització del pavelló germans de Riba.

-

Modificar el contracte 52/2016 per incloure les instal·lacions derivades de les
obres d’ampliació del Centre Esportiu d’Ordino.

-

Donar conformitat al conveni 2020/1020.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/370 per un import total de 708.700,73 €.
•
•
•
•

ACLO 2020/28010 per un import total de 43,36 €.
ACLO 2020/28017 per un import total de 500 €.
ACLO 2020/28421 per un import total de 645 €.
ACLO 2020/28253 per un import total de 179 €.

-

Denegar la subvenció sol·licitada pel Club Triatló Serradells, mitjançant
l’expedient 10245/2019, atesa l’anul·lació de la prova esportiva per a la que
l’havien demanat com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

-

Mitjançant l’expedient 10237/2019 el Club Esgrima artística d’Ordino va
sol·licitar una subvenció pel finançament del programa anyal per a la temporada
2019-2020.
Vist que el Comú no disposa de dotació pressupostària pel finançament
d’aquesta activitat i que no té disponibilitat d’espais a les instal·lacions
esportives existents.
Denegar la subvenció sol·licitada per manca de dotació pressupostària.

-

Denegar la subvenció sol·licitada pel Futbol Club Madriu, mitjançant l’expedient
10276/2019, per haver presentat la sol·licitud fora de termini.

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
La Sra. Tudó comenta que en aquesta acta s’inclou el pagament d’uns 5.000 € a
l’empresa efecte Boomerang pel circuit la recerca del tresor a Ordino, la vuitena
clau d’Andorra. Vol saber quina valoració es fa, si ha estat un projecte que
continuarà, si s’ampliarà i si la qualitat de la prestació en relació al preu és positiva.
El Sr. Serracanta respon que el projecte seguirà, de fet les marques que es van
posar s’han deixat fixes, i que el balanç és molt positiu perquè el circuit ha tingut
molta acceptació per part dels infants que han visitat la parròquia, tant els del país
com els estrangers.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 28 DE SETEMBRE DE 2020
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 3049069, de data 18 de setembre de 2020.
Obra Menor:
-

Número 3049046, de data 17 de setembre de 2020.
Número 3049076, de data 18 de setembre de 2020.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2020/31730 per un import de 20.847,75 €.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Resoldre el procediment administratiu de delimitació amb referència EXP_CAD-11,
incoat per acord de la Junta de Govern de data 2 de setembre de 2019, en els
termes següents:
Primer. Resoldre la delimitació de terreny comunal amb la finca amb referència
cadastral 3U20185, i fixar com a límit d’aquesta finca el que figura amb les lletres I,
M, A, B, C, D, E, F, G en el plànol de delimitació amb referència CGT-2020-44_A
annex a l’acta.
Segon. Acceptar parcialment la sol·licitud número 3045307. Modificar parcialment
al registre del cadastre els límits de la finca amb referència cadastral 3U20185, i
substituir-los pels proposats per la propietat en els punts grafiats amb les lletres A,
B, C, D, E, F, G en el plànol de delimitació amb referència CGT-2020-44_A.
Desestimar els límits sol·licitats en la resta de confrontacions mantenint els límits
CC/2020-10-29
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que actualment estan registrats al cadastre comunal, grafiats amb les lletres G, I,
M, A en el plànol que s’adjunta a aquesta acta amb referència CGT-2020-44_A.
Tercer. Adjuntar al decret número Dcgt/13/2020_R, el plànol de delimitació de la
finca amb referència CGT-2020-44_A, amb els límits aprovats en aquest decret,
que s’inscriuran al cadastre parroquial.
Quart. Notificar el decret de resolució al titular de la finca i al Govern d’Andorra, i
publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3048606, de data 10 d’agost de 2020.
Número 3048789, de data 31 d’agost de 2020.
Número 3048845, de data 2 de setembre de 2020.
Número 3048894, de data 4 de setembre de 2020.
Número 3048934, de data 9 de setembre de 2020.
Número 3048996, de data 14 de setembre de 2020.
Número 3049035, de data 15 de setembre de 2020.
Número 3049065, de data 18 de setembre de 2020.
Número 3049066, de data 18 de setembre de 2020.
Número 3049098, de data 21 de setembre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2020/37466 s’aprova el plec de bases
i l’expedient de contractació per convocar el concurs públic pel lloguer del parc de
les impressores i multifuncions del Comú d’Ordino.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
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-

Atès l’edicte del 10-08-2020 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a
de neteja, adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, nomenar la
treballadora pública interina 562 com a operaria de neteja del Centre Esportiu
d’Ordino.

-

Atès el Reglament del 27-1-2011 pel qual es regula la flexibilitat horària per al
personal del Comú, i vista la sol·licitud formulada per la treballadora pública de
caràcter indefinit 1071, donar conformitat perquè s’aculli a la flexibilitat en la
jornada laboral fins al 31 de desembre de 2020.

-

Donar conformitat perquè, a partir del 7 de setembre de 2020, la treballadora
pública interina 1184 torni a fer una jornada parcial de treball.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/375 per un import total de 48.180,31 €.
- Devolució d’ingressos
Retornar l’import facturat erròniament als socis del Centre Esportiu d’Ordino amb
abonaments anyals, donat que amb la compensació dels imports pels serveis no
prestats amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 es van
facturar els abonaments quan encara no havia vençut el termini.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
JUNTA DE GOVERN
DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Major:
-

Número 3047708, de data 27 de maig de 2020.
Número 3048529, de data 30 de juliol de 2020.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del Cadastre,
i en virtut d’una comunicació de la notaria, donar conformitat a inscriure al
registre del cadastre el dret de propietat sobre els béns immobles següents:
•
•
•
•
•

Unitat cadastral: 3U22170
Pis planta baixa, porta A, escala B, els Buners d'Ordino Bloc 4 (unitat immobiliària
núm. 3).
Unitat cadastral: 3U22189
Plaça d'aparcament núm. 10, els Buners d'Ordino Bloc 4 (unitat immobiliària núm.
22).
Unitat cadastral: 3U22194
Plaça d'aparcament núm. 15, els Buners d'Ordino Bloc 4 (unitat immobiliària núm.
27).
Unitat cadastral: 3U22195
Plaça d'aparcament núm. 16, els Buners d'Ordino Bloc 4 (unitat immobiliària núm.
28).
Unitat cadastral: 3U22213
Traster núm. 10, els Buners d'Ordino Bloc 4 (unitat immobiliària núm. 46).

Es resol favorablement la sol·licitud següent:
-

Número 3049158, per corregir al registre del cadastre el límit de la finca amb
ref. cadastral 3U20217 – parcel·la 3P02717.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
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Donar conformitat a signar el conveni 2020/1023.
CIRCULACIÓ
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Descàrrec
-

Sol·licitud número 3048291 amb denúncia número 104350.
Sol·licitud número 3048717 amb denúncia número 26910.
Sol·licitud número 3048701 amb denúncia número 27106.
Sol·licitud número 3048764 amb denúncia número 27141.
Sol·licitud número 3048642 amb denúncia número 104105.
Sol·licitud número 3048012 amb denúncia número 104211.
Sol·licitud número 3048159 amb denúncia número 104285.

Es resol desfavorablement la sol·licitud de descàrrec següent:
-

Sol·licitud número 3048221 amb denúncia número 27029.

ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
El 30 de setembre de 2020 es va publicar el llistat electoral provisional amb un total
de 1.829 electors.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
-

Número 3048314, de data 9 de juliol de 2020.
Número 3049056, de data 17 de setembre de 2020.
Número 3049209, de data 30 de setembre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
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-

Donar conformitat al protocol d’actuació per a la prevenció de la Covid-19 a fi
de minimitzar el ris de transmissió de la infecció per garantir el servei en cas d’un
positiu per Covid-19.

-

Donar conformitat perquè la treballadora pública indefinida 431 realitzi el suport
al Centre Esportiu d’Ordino per atendre els infants inscrits als cursos de natació
durant l’arribada a les instal·lacions, el canvi de roba i el retorn als seus
responsables, a partir del 5 d’octubre i durant el curs escolar 2020-2021 amb
un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada.

-

Atès l’edicte del 27-07-2020 per cobrir una plaça del lloc de treball d’adjunt/a a
la Cap del Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, en qualitat de
treballador/a públic/a indefinit/da:
• Ratificar la proposta desfavorable del comitè tècnic de selecció a la
candidatura de M.D.M.
• Continuar la selecció a través d’un procés selectiu d’ingrés en segona
convocatòria.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1128 com a
monitora de Ludoescola, amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada i
un horari laboral de 17 a 19 h de dilluns a divendres, des del 5 d’octubre de
2020 fins al 2 de juliol de 2021.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acord:
Anular el mercat de segona mà previst pel dia 10 d’octubre de 2020 a l’ACCO.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/395 per un import total de 15.531,22 €
CC/2020-10-29
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• ACLO 2020/30416 per un import total de 6.923,20 €.
• ACLO 2020/30416 per un import total de 4.572,80 €.
• Anular l’aportació aprovada el 21 de setembre amb la proposta de despesa
ACLO 2020/28017 per un import de 500 €.
- Devolució d’ingressos
Retornar la part proporcional de la quota anyal als socis del CEO que s’han donat
de baixa durant els mesos de juny i juliol a causa de les restriccions decretades per
minimitzar el risc de transmissió de la Covid-19.
- Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un
import de 5.200 €.
- Notificacions
-

Donar conformitat a la notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de
provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú
d’Ordino.

-

Donar conformitat a la notificació d’acord d’embargament de sancions de
circulació de la relació EMB14.

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
La Sra. Tudó comenta que en aquesta acta hi han pagaments en concepte de
decoracions nadalenques per import de 7.200 €, i un altre de 3.657 €
d’assessoraments per a la decoració de Nadal, vol remarcar que en aquests
moments, donada la situació que vivim, s’han de valorar aquests imports i fer una
feina transversal entre els departaments del Comú implicats en la festa de Nadal
per avaluar el que convé fer.
El Sr. Serracanta respon que ja s’està treballant conjuntament entre els diferents
departaments implicats en la preparació de les activitats emmarcades en les festes
de Nadal, si bé aquestes despeses es contemplen únicament del pressupost del
Departament de Turisme perquè estan relacionades amb el Mercat de Nadal.
La Sra. Choy afegeix que properament tindrà lloc una comissió amb els
departaments de Turisme i de Cultura per tractar, exclusivament, els aspectes
relacionats amb les festes de Nadal.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 12 D’OCTUBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Informació:
Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú les adjudicacions
definitives de les places d’aparcament de la Covanella subhastades el dia 6
d’octubre de 2020.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3048379, de data 17 de juliol de 2020.
Obra Major:
Número 3049032, de data 15 de setembre de 2020.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acords:
-

Donar conformitat a la signatura del conveni 2020/1024.
Donar conformitat a la signatura del conveni 2020/1025.

ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
CC/2020-10-29
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-

Número 3049328, de data 8 d’octubre de 2020.

Comerç
-

Número 3049111, de data 23 de setembre de 2020.
Número 3049159, de data 25 de setembre de 2020.
Número 3049201, de data 30 de setembre de 2020.
Número 3049220, de data 1 d’octubre de 2020.
Número 3049287, de data 6 d’octubre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1206 com a
monitora de ludoescola, des del 12 d’octubre fins a la finalització del curs escolar
2020-2021 amb un salari de 9,61 € bruts l’hora treballada.

-

Atès l’edicte del 20-07-2020 per cobrir una plaça pel lloc de treball de tècnic/a
administratiu/va del Departament d’Intervenció i Finances i vist l’informe del
comitè tècnic de selecció:
Nomenar C.G.O. com a tècnica administrativa del Departament d’Intervenció i
Finances, en qualitat de treballadora pública indefinida, des del 28 d’octubre de
2020 amb un període de prova de 12 mesos i un salari de 1.651,07 € bruts
mensuals.

-

Atès l’edicte del 14-09-2020 per cobrir una plaça pel lloc de treball de tècnic/a
del Punt d’Informació Juvenil, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da i
vist l’informe del comitè tècnic de selecció:
• Declarar desert l’edicte.
• Continuar el procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria.

-

Atès l’edicte del 14-09-2020 per cobrir una plaça pel lloc de treball de monitor/a
de ludoescola i vist l’informe del comitè tècnic de selecció:
Nomenar N.F.F. com a monitora de ludoescola, en qualitat de treballadora
publica indefinida, a partir del 12 d’octubre de 2020 amb un període de prova
de 12 mesos i un salari de 1.461,13 euros bruts mensuals.

-

Compensar econòmicament els treballadors/es del Departament de
Manteniment i Serveis que participen en els treballs de treta de neu, que tindran
lloc durant el període comprés entre el 16 de novembre de 2020 i el 18 d’abril
de 2021 segons el detall presentat.
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-

Compensar amb un import de 103,63 € bruts mensuals els treballadors 425 i
800 per assumir la responsabilitat de coordinar els equips de treball de la treta
de neu.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 23595 per un import de 12.540 €.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud de l’associació Krava Maga defensa
personal per a la utilització de la sala d’activitats del CEO, efectuada per correu
electrònic amb data 5 d’octubre.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud del Club la Casa de Portugal per a la
utilització del pavelló Germans de Riba, efectuada per correu electrònic amb
data 7 d’octubre.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/404 per un import total de 193.643,48 €.
•
•
•
•
•
•

ACLO 2020/31115 per un import de 305,50 €.
ACLO 2020/31139 per un import de 305,50 €.
ACLO 2020/31152 per un import de 305,50 €.
ACLO 2020/31157 per un import de 305,50 €.
ACLO 2020/31158 per un import de 305,50 €.
ACLO 2020/31159 per un import de 305,50 €.
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- Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un
import de 2.980 €.
• Generació de crèdit a la Comissió de Comunicació, Sistemes d’informació i
GDH per un import de 23.900 €.
• Generació de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació per un
import de 23.900 €.
- Proposta devolució ingressos
• Retornar l’import meritat pendent de compensar als socis amb quota anyal del
Centre Esportiu d’Ordino que han cursat la baixa durant el mes d’agost de 2020.
• Retornar l’import facturat per error durant el mes d’octubre corresponent al
Centre Esportiu d’Ordino donat que s’havia de compensar.
- Taxa guardes comunes
Donar conformitat a la facturació de la taxa de guardes comunes corresponent a
l’exercici 2020,
- Lloguer semovents
A demanda de la Comissió d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat s’acorda
ordenar el pagament de la prestació de serveis de sementalía.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
La Sra. Tudó demana per quin motiu s’han contractar, amb caràcter d’urgència,
dues persones com a monitores de ludoescola.
El Sr. Herver respon que ha estat per cobrir baixes causades per renuncies al lloc
de treball i que tot i que la voluntat del Comú és que les places surtin sempre per
edicte per facilitar la concurrència, en aquest cas, per no allargar els terminis s’ha
optat per fer contractacions amb caràcter d’urgència.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 19 D’OCTUBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat perquè el Departament de Cadastre i Gestió del Territori tramiti
les sol·licituds d’informació sobre la titularitat de béns immobles procedents de la
Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3049357, de data 13 d’octubre de 2020.
Número 3049380, de data 14 d’octubre de 2020.

Obra Menor:
-

Número 3049376, de data 14 d’octubre de 2020.
Número 3049377, de data 14 d’octubre de 2020.
Número 3049378, de data 14 d’octubre de 2020.
Número 3049379, de data 14 d’octubre de 2020.
Número 3049406, de data 16 d’octubre de 2020.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3048889, de data 4 de setembre de 2020.
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3049300, de data 7 d’octubre de 2020.
Número 3049324, de data 8 d’octubre de 2020.
Número 3049326, de data 8 d’octubre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Donar conformitat a l’actualització del lloc de treball de secretari/a tècnic/a segons
la descripció presentada.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Autoritzar l’Institut d’Estudis Andorrans a instal·lar un enregistrador de dades i una
antena al Refugi Borda de Sorteny per obtenir dades de l’entorn del parc de forma
remota que permetrà el seguiment de diverses variables meteorològiques en zones
sense connectivitat GSM.
TURISME I ESPORT
TURISME:
Informació:
Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú l’adjudicació
directa de la certificació Global Safe Site pels establiments de la parròquia d’Ordino.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una proposta de crèdit
extraordinari a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un import de
39.865 €.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/415 per un import total de 17.021,59 €.
• LO 2020/32141 per un import total de 15.000 €.
• Denegar la subvenció sol·licitada mitjançant l’expedient 10242/2019.
- Devolució d’ingressos
Donar conformitat a retornar els imports pendents de compensació dels socis del
Centre Esportiu d’Ordino beneficiaris de quota anyal amb venciment durant els
mesos de novembre i desembre de l’exercici 2020 i gener, febrer i març de l’exercici
2021.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
La Sra. Tudó, en nom del partit que representa, expressa que no està d’acord amb
la ubicació escollida per a la instal·lació de l’arbre del vent.
Sap que ha estat una decisió del Govern i que per tant és difícil de modificar.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de les Juntes de Govern del 21 i
28 de setembre i del 5, 12 i 19 d’octubre de 2020 del 2020, per assentiment.
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3. Aprovació, si escau, de les adjudicacions definitives de les
places d’aparcament de la Covanella, subhastades el 6
d’octubre de 2020.
El Ple aprova, per assentiment, les adjudicacions definitives de les places
d’aparcament de la Covanella, objectes de la 10a subhasta pública realitzada el dia
6 d’octubre de 2020, segons el detall següent:
•
•
•

Places d’aparcament números 11 i 12, a favor del Sr. Bart Odiel Ostyn per un
import de 39.368 €.
Plaça d’aparcament número 15, a favor de la Sra. Sílvia Portí Vila per un import
de 20.418 €.
Plaça d’aparcament número 17, a favor dels consorts Sr. Albert Anglès Marín i
Sra. Paula Miquel Calvo per un import de 24.216 €.

Es faculta el cònsol major a la formalització per escriptura pública dels contractes
de compra-venda corresponents.

4. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari a la Comissió de
Turisme, Dinamització i Esports.
La Sra. Tudó celebra que s’hagin utilitzat els diners provinents de les retallades
salarials dels membres del Consell de Comú, i de la persona que s’havia de
contractar per a la dinamització de la parròquia, per a aquest projecte, però que no
tenen massa informació al respecte.
Pel que ha pogut llegir, la voluntat del Comú és fer d’Ordino una parròquia segura
però, com es té previst fer-ho si el país no és segur? A part, vol saber si només són
uns treballs d’avaluació i d’auditoria o si van més enllà.
El cònsol major respon que ara les decisions s’han de prendre amb molta rapidesa,
i aclareix que es va creure convenient fer aquestes certificacions pels establiments
de la parròquia per donar més seguretat als turistes que ens visitin. Les
certificacions no són una garantia de que no hi hagin contagis a la parròquia perquè
és impossible, ara bé, el que asseguren és que els establiments certificats
compleixen amb la normativa i amb les recomanacions determinades per les
autoritats per a fer front a la pandèmia.
La Sra. Tudó demana qui s’encarregarà de fer el seguiment dels establiments un
cop hagin obtingut el certificat, serà el Comú o la mateixa empresa.
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El cònsol major explica que l’empresa Bureau Veritas el que fa és una verificació de
cada establiment assegurant que compleixen amb la normativa.
El Ple aprova, per assentiment, un crèdit extraordinari a la Comissió de Turisme,
Dinamització i Esports per un import de 39.865 €, segons l’informe d’Intervenció
següent:
Des de la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports s’informa que davant la situació sanitària
provocada per la Covid-19 arreu del món i de les greus conseqüències a nivell turístic i econòmic
que ha generat, i les que es preveuen en el futur, el Comú d’Ordino amb els representants de la
taula de dinamització de la parròquia proposen actuar i a tal efecte, la taula de dinamització presenta
el nou pla de dinamització pel 2020-2025 que incorpora una primera acció que tracta de validar i
vendre la vall d’Ordino com un destí d’hivern segur on les instal·lacions turístiques, els comerços i
els establiments segueixen la normativa i les mesures establertes per combatre la Covid-19.
Vist que aquesta acció requereix una despesa estimada en 39.865 €.
En el pressupost 2020 no va dotar-se cap partida per aquest concepte.
Atesa la voluntat dels membres del Consell de Comú perquè l’import procedent de la retallada
excepcional per aquest exercici dels seus salaris sigui destinada a aquests tipus d’accions.
Atès que s’ha descartat la contractació d’una persona de relació especial prevista al pressupost per
al desenvolupament d’un pla de dinamització
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici
següent.
S’ACORDA:
En mèrits a l’establert a l’article 71 de la Llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals i
l’article 6 de l’Ordinació pressupostària, el Ple del Consell de Comú en la reunió del 29 d’octubre de
2020 acorda el crèdit extraordinari següent:
4000

92900001

227000

Assessoraments tècnics COVID

39.865

Aquest crèdit extraordinari es finança amb la transferència de dotació de les partides següents:
1000
1000
1000
1000

91200001
91200001
92000000
92000000
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100000
160000
140000
160000

Honoraris polítics
Cass – honoraris polítics
Personal relació especial
Cass

23.053
3.573
11.364
1.875

21/26

5. Aprovació, si escau, de l’adjudicació directa de la certificació
Global Safe Site pels establiments de la parròquia d’Ordino.
El Sr. Dolsa demana per què s’ha fet una adjudicació directa i no un concurs.
El cònsol major respon que s’ha fet una adjudicació directa perquè l’empresa a la
que s’ha adjudicat és la més preparada per fer aquestes certificacions.
El Sr. Dolsa expressa que li sobta que només hi hagi aquesta empresa que sigui
capaç de fer aquest tipus d’auditoria, i no és perquè tingui res en contra d’ella.
Afegeix que a Andorra hi han empreses que estan molt preparades, inclús algunes
són filials de grans multinacionals, que estan tan preparades o més que la que han
escollit, per aquest motiu, manifesta que tot i estar d’acord amb el projecte no ho
està amb l’adjudicació directa.
La Sra. Tudó s’afegeix a les manifestacions fetes pel Sr. Dolsa i puntualitza que no
té res en contra d’aquesta empresa, entén que s’ha contractat aquesta empresa
perquè ha realitzat treballs similars per Vallnord i per SAETDE.
El Ple aprova, per majoria amb els vots en contra del Sr. Dolsa i de la Sra. Tudó,
l’adjudicació directa de la certificació Global Safe Site pels establiments de la
parròquia d’Ordino, segons l’informe d’adjudicació directa que s’adjunta com a
document CC/document número 1.
Àrea gestora
Tercer
Turisme

Núm. Operació
Partida pressupost
ACEXP

Bureau Veritas,SL

4000 92900001 22700

Import
Termini
39.865€ €
IGI inclòs
4 desembre

Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:
6. Desafectació dels terrenys de Casa Rossell.
El Sr. Dolsa, en nom del partit que representa, vol felicitar els membres del Comú,
sobre tot els membres del mandat anterior que són els que van treballar el projecte,
per l’obtenció de la distinció d’Ordino com a Reserva de la Biosfera.
Manifesta que li sobta que ens atorguin aquesta distinció quan, d’altra banda, el
Govern està desafectant terrenys de Casa Rossell que estaven llogats a ramaders
de la parròquia.
Manifesta que ell coneix bé aquests terrenys perquè es va encarregar de l’inventari
de béns de Casa Rossell als anys 90 i això representa milers de metres quadrats.
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Afegeix que els terrenys que es desafecten s’haurien de continuar destinant a ús
agrícola i que, segons la informació que ha tingut, s’estan desafectant perquè des
d’algun ministeri en particular del Govern es volen fer laboratoris i fàbriques
farmacèutiques a Ordino.
També té entès que al Prat de la Farga es podrien fer habitatges socials, però li
sobta aquesta informació perquè l’actual ministre de Salut va participar amb ell
mateix en un Consell General, a l’any 90 o 91, on el Govern va comprar un terreny
a Santa Coloma específicament per construir habitatges socials.
A dia d’avui, aquell terreny continua preparat per a aquesta finalitat, es tracta d’un
terreny que està pràcticament al centre del país, molt ben comunicat i, a més, és
propietat de l’estat.
El Sr. Dolsa vol saber si és cert el que ha dit perquè, en cas de confirmar-se,
mobilitzaran al màxim la parròquia perquè no es porti a terme.
El Sr. Dolsa afirma que ell coneix molt bé el patrimoni de Casa Rossell, que és un
patrimoni de l’estat però situat a la parròquia d’Ordino i per aquest motiu, s’han de
continuar fent projectes com la ruta del Ferro, fet en el seu mandat, i no per fer
habitatges socials ni laboratoris o fàbriques farmacèutiques.
El cònsol major agraeix l’exposició feta pel Sr. Dolsa, que ha estat molt interessant
i expressa que és cert que hi ha hagut una desafectació de terrenys patrimonials
de Govern, i donat que estan estudiant diferents projectes a la parròquia d’Ordino
han decidit no renovar alguns contractes de lloguer amb privats quan aquests han
arribat al seu termini.
Només pot confirmar que s’han resolt alguns contractes de lloguer que Govern
tenia amb propietaris privats.
Afegeix que desconeix quins són els projectes que Govern està estudiant a la
parròquia, i informa que la propera setmana tenen prevista una reunió, amb Govern,
per parlar d’aquests projectes. Lamenta no poder donar-li més informació al
tractar-se de projectes d’una altra administració.
El Sr. Dolsa apunta que li sap greu que sent del mateix partit polític que el Govern
no estiguin assabentats dels projectes que estudien, i en canvi ell que és d’un petit
partit polític, XOrdino, ho saben i doncs, o la informació no els arriba o no la volen
explicar.
El Sr. Dolsa insisteix que els terrenys de Casa Rossell han de servir per a projectes
com els fets en el seu mandat, la ruta del Ferro o el pitc&putt de la prada de la
Cortinada, o com el que ells tenien, Andorra en miniatura, però mai per a fàbriques
farmacèutiques o laboratoris ni per a habitatges socials.
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Demana que se li recordi al ministre de Salut la compra del terreny de Santa
Coloma, on va participar com a Conseller General, i que els pisos socials els facin
allà.
El cònsol major respon que tornaran a parlar d’aquest assumpte quan disposin de
la informació sol·licitada i afegeix que sense dubte el Comú està a favor d’aportar
altres elements que moguin l’economia de la parròquia, mirant que estiguin ben
integrats. Rebat que el Sr. Dolsa només veu amb bons ulls els projectes que ell
presenta, com l’Andorra en miniatura.
El cònsol major conclou dient que ells tenen altres projectes i que parlaran amb
Govern i que sense dubte que el que s’hagi de fer a la parròquia d’Ordino en
terrenys de Casa Rossell serà consensuat sempre entre Comú i Govern.
El Sr. Dolsa replica que Andorra en miniatura no era el seu projecte sinó el projecte
de molta gent, i que el cònsol major parla del seu projecte quan el que estan tractant
són projectes del Govern (format per DA, Liberals i SDP) i no del Comú, del que li
sobta que sent del mateix partit no tingui la informació.
Afegeix que una cosa és fer pitc&putts o parcs perquè turísticament funcioni la
parròquia d’Ordino, i Andorra en general, i una altra és buscar projectes amb
multinacionals farmacèutiques.
Anuncia que farà el que sigui necessari per mobilitzar la parròquia en contra
d’aquests projectes.
El cònsol major puntualitza que el Govern d’Andorra no és un govern de coalició
entre DA, Liberals i SDP sinó que és un govern entre DA, Liberals i CC. SDP no hi
és dins del Govern.

7. Aparcaments de la parròquia.
La Sra. Tudó manifesta que està d’acord en l’adequació que s’ha fet a l’aparcament
de la Clota Verda però que arran de les queixes que ha rebut de diferents veïns vol
demanar si hi haurà un preu pels residents, i si aquest aparcament estarà inclòs en
la targeta anyal que permet l’entrada en els aparcaments amb barrera de la
parròquia.
D’altra banda, en relació a l’aparcament de l’escola, ha tingut coneixement que
durant la nit sancionen els vehicles que estacionen en la zona reservada als
autobusos, que solen ser dels equips que utilitzen el centre de tecnificació i l’escola.
S’ha informat al respecte i en altres parròquies són més permissius en aquestes
zones d’aparcament durant la nit, i demana que es tingui en consideració la
possibilitat de no sancionar en aquestes zones durant la nit.
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El Sr. Duró respon que s’està estudiant de quina manera es pot incloure
l’aparcament de la Clota Verda en la vinyeta anyal, donat que no es pot tancar amb
barreres, i pel que fa a les sancions, afirma que donat que hi ha un cartell on s’indica
que està prohibit estacionar tant de dia com de nit no entén per quin motiu no
s’hauria de sancionar, es podria fer la mateixa interpretació durant el dia.
La Sra. Tudó diu que entén la resposta del Sr. Duró i afegeix que el fet que en altres
parròquies es permeti estacionar en les zones reservades als busos escolars durant
la nit i aquí no és interpretat pels ciutadans com una mesura de caràcter recaptatori
i no pas com a compliment de la normativa.
El Sr. Duró afirma que aquesta és la directriu que han decidit seguir en tota la
parròquia perquè en cas contrari seria molt complicat limitar l’estacionament en
unes zones i en les altres no.

8. Mesures socials.
La Sra. Tudó demana si des del Departaments d’Afers Socials s’han interessat per
les persones que treballen en bars i restaurants, que són els més perjudicats per
les mesures contra la Covid-19, i si a part de les ajudes previstes pel Govern el
Comú pot oferir-ne alguna més, i si més no, si traslladarà a Govern la informació
que disposin en aquest sentit.
La Sra. Choy respon que a través de la taula de dinamització s’ha mantingut
contacte amb els bars i restaurants. És evident que la situació és força desfavorable
i que des del Comú ja s’han aportat les ajudes que pertoquen, com és la bonificació
de la part proporcional de les taxes pels mesos de tancament.
La resta d’accions s’han de gestionar des de Govern, que és qui té les
competències en les ajudes socials.
La Sra. Choy afegeix que el que si que es pot fer és recollir les demandes i traslladarles a Govern.
La Sra. Tudó apunta que donat que els comuns són els que coneixen les persones
de la parròquia poden ajudar molt més que el Ministeri de Benestar.
I que seria convenient saber com està afectant a cada establiment.
La Sra. Choy contesta que estan oberts a escoltar totes les necessitats però que
estan limitats, evidentment que el Departament de Benestar Social del Comú està
atenent les demandes particulars dels ciutadans de la parròquia i no només les dels
negocis.
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9. Rètols entrada d’Ordino.
La Sra. Tudó celebra que s’hagi aconseguit el reconeixement de la UNESCO per a
Ordino com a territori de la Biosfera, i aprofita per felicitar l’equip de l’anterior
mandat perquè és un fet molt positiu per a la parròquia.
I expressa, en nom del partit polític que representa, que li sobta que el rètol que
anuncia la candidatura d’Ordino com a reserva de la Biosfera estigui situat al costat
d’una publicitat immobiliària d’habitatges de luxe, que no voldria que el
reconeixement internacional que s’ha obtingut sigui motiu per fer al costat el que
es vulgui.
El cònsol major explica que aquests rètols estan situats en un terreny de propietat
privada on se’ns deixa l’espai per posar-lo i que el Comú està buscant una nova
ubicació des del moment que es va saber que la candidatura d’Ordino havia estat
acceptada.
Es buscarà un emplaçament a l’entrada de la parròquia perquè tots els visitats vegin
que Ordino és una reserva de la Biosfera, és a dir que el rètol al que s’ha referit la
Sra. Tudó és provisional, mentre no disposem del nou lloc per posar-lo.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del Comú,
El secretari general
Gilbert Blasi Font
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons

26/26

