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CONSELL DE COMÚ 
28 DE MAIG DE 2020 

 
 
Lloc: Efectuat per via telemàtica 
Sessió: tradicional de Sancogesma 
Hora de l’inici: 13.35 h 
Hora d’acabament: 14.17 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 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 d’abril de 2020. 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 27 d’abril i del 4, 

11 i 18 de maig de 2020. 
 

3. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2020. 
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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 dos punts; un referent a Secretaria General i l’altre 
en relació a l’Ultra Trail.  
 
No havent-hi cap més 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 30 

d’abril de 2020 
 
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 30 d’abril de 
2020. 
 

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

27 d’abril i del 4, 11 i 18 de maig de 2020. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 27 D’ABRIL DE 2020 

  
  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació: 
 
El Sr. J.R.S. ha posat a disposició del Comú un edifici d’habitatges per allotjar 
persones, en cas que sigui necessari. En cas d’utilitzar aquests immoble, es 
formalitzarà el compromís i les condicions en un conveni.  
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord:  
 
Denominar amb el topònim “carrer Bony de Sant Quiri” el tram de vial de la unitat 
d’actuació UA-17 cedit al Comú d’Ordino, codi 3V90007, que connecta amb el 
carrer privat del conjunt residencial Balcó d’Ordino denominat carrer Bony de 
Sant Quiri.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Ampliar l’horari d’atenció telefònica del Comú per respondre les consultes 
relacionades amb les cites prèvies dels tests d’immunitat que es realitzaran a la 
parròquia. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 780 des del 

6 de juny fins al 5 de març de 2021, amb un salari brut mensual de 1.187,50 
euros. 
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 959 des del 5 de 
maig fins al 4 de febrer de 2021, amb un salari brut mensual de 1.286,88 
euros. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1108 des de l’1 

de maig fins al 31 de gener de 2021, amb un salari brut mensual de 1.187,80 
euros. 

 
- No retribuir econòmicament les hores generades pel personal del CEO per les 

classes dirigides durant el període d’emergència sanitària causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2.  

 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Gestionar el Centre de Natura de la Cortinada fins al 31 d’octubre de 2020 i a 
partir d’aquesta data no continuar amb la seva gestió. Comunicar-ho per escrit a 
Govern, treure l’exposició situada a la planta -1 del Centre de Natura de la 
Cortinada i guardar els elements que puguin servir. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/187 per un import total de 100.427,59 € 

 
• LO 2020/12033 per un import de 51.250 €. 

 
• O 2020/12034 per un import de 22.747,01 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió de Comunicació i Sistemes 
d’Informació i Gestió i Desenvolupament Humà per un import de 15.000 €. 
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• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports 
per un import de 5.000 €. 

 
• Ampliació de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i 

Sostenibilitat per un import de 22.000 €. 
 

Informació: 
 
- Central de contractació  
 
AC 11872 per un import de 858,40 €. 
AC 11873 per un import de 878,70 €. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.         
 
La Sra. Tudó demana que se li expliqui la subvenció que s’ha atorgat a l’Ultra 
Trail, del 75%, i com es procedirà amb la resta de la subvenció i en els anys 
futurs.  
 
El cònsol major respon que s’ha atorgat el 75% de la subvenció tal com estipula 
el contracte signat amb ells. Hi ha una clàusula que convé que si són causes de 
força major, com és aquest cas, correspon al Comú pagar aquesta part de la 
subvenció, però el que no es pagarà és el 25% restant.  
 
I afegeix que ja fa uns dies que s’està treballant conjuntament amb Govern en una 
alternativa a l’Ultra Trail per suplir el buit que deixa l’esdeveniment. 
 
El Sr. Dolsa pregunta si en el contracte està previst el retorn dels diners en cas 
que no es faci la prova.  
 
El cònsol major aclareix que el que està previst en el contracte és que si 
l’esdeveniment s’anul·la per causes de força major s’ha de pagar el 75%. 
 
El Sr. Dolsa apunta que aquest argument no el convenç, però que si és el que diu 
el contracte. Li sobta que s’inverteixin tants diners en una prova que no es fa, ja 
que en organització no es gastaran res, les compres importants es fan dos mesos 
abans, fins i tot, algunes 15 dies abans. 
 
El cònsol major explica que sí que hi ha tota una feina prèvia que és fa els mesos 
d’abans de la prova i que tal com ha dit abans, estan obligats a pagar per 
contracte.  
 
El Sr. Dolsa demana pel tram de carrer que s’ha denominat Bony de Sant Quiri si 
és que s’ha cedit al Comú. 
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El cònsol major confirma que és així, que és una part de parcel·la que s’ha cedit al 
Comú. 
 
S’obre un breu debat en relació a la titularitat d’aquesta franja de terreny.  
 
El Sr. Dolsa demana pels nomenaments de treballadors públics interins que es fan 
en aquesta Junta de Govern, vol saber perquè sempre són amb caràcter 
d’urgència, si això vol dir que no s’ha fet edicte. 
 
El Sr. Herver respon que es fan nomenaments amb caràcter d’urgència donades 
les dificultats per trobar personal a causa de la crisis sanitària causada per la 
Covid-19.  
 
El Sr. Dolsa diu que el que no vol és que tot el que és fa amb caràcter urgent sigui 
amb l’excusa de la pandèmia, i per entendre-ho millor, sol·licita la documentació 
relativa a aquestes contractacions. Vol saber com s’ha contactat amb aquestes 
persones i si altres han tingut opció a les places de treball.  
 
El Sr. Herver afegeix que es tracta de personal interí que ja treballava al Comú, els 
seus contractes s’acabaven i s’han prolongat.  
 
Per completar la resposta del Sr. Herver, la Sra. Choy aclareix que les 
contractacions que s’han fet amb caràcter d’urgència són per tasques de 
manteniment i de higiene, imprescindibles per fer front a la Covid-19. 
 
El Sr. Dolsa insisteix en saber si altres persones han tingut l’oportunitat d’optar a 
aquests llocs de treball. 
 
El cònsol major apunta que les persones seleccionades ja són treballadors del 
Comú i davant de la necessitat de cobrir uns llocs de treball, donat que els 
procediments de selecció de personal estan aturats, s’ha optat per prolongar els 
seus contractes.  
 
El Sr. Dolsa demana si aquests contractes són temporals i quina és la seva 
durada. 
 
El Sr. Herver li respon que és així, que són contractes temporals. 
 
El Sr. Duró afegeix que la durada de les contractacions és de 12 mesos, és a dir 
fins al 4 de febrer de 2021. 
 
El Sr. Blasi puntualitza que segons estableix l’article 109 de l’Ordinació de la 
funció Pública es pot contractar de manera directa.  
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El Sr. Dolsa pregunta per la contractació del vaquer. Vol saber si l’1 de juny, que 
és el dia que comença el seu contracte, es paren les guardes. 
 
El Sr. Betriu contesta que és així, com sempre, les guardes paren de l’1 de juny al 
30 d’octubre. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 4 DE MAIG DE 2020 

 
  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:  

 
Donar conformitat al conveni 2020/1003 de col·laboració entre el Govern 
d'Andorra i el Comú d’Ordino. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat per reobrir la carretera secundaria 340 Coll d’Ordino el 4 de 
maig de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord: 
 
Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 180 de l’1 de juny al 
31 d’octubre de 2020 amb un salari de 3.405, 48 euros bruts mensuals.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/200 per un import total de 2.484,37 €. 
 

- Central de contractació 
 
Acord: 
 
Pel que fa els contractes de prestació de serveis signats pel Comú amb diferents 
empreses, s’acorda no abonar el preu estipulat en el contracte en el cas que no 
s’hagin prestat els serveis que formen part de l’objecte del mateix i proposar, a les 
empreses afectades, compensar prorrogant la durada dels contractes pel temps 
que el servei estigui aturat per la crisis sanitària provocada pel coronavirus (SARS-
CoV-2). 
 
S’informa de la proposta de despesa següent: 
 
AC12675 per un import de 3.675,27 € 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.         
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L’11 DE MAIG 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: 
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Número 3047457, de data 10 de març de 2020. 
  
Obra Menor: 
 
- Número 3047532, de data 23 d’abril de 2020. 
- Número 3047559, de data 4 de maig de 2020. 
- Número 3047571, de data 6 de maig de 2020. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3038835, de data 29 de novembre de 2017. 
- Número 3047344, de data 21 de febrer de 2020. 
- Número 3047447, de data 6 de març de 2020. 
- Número 3047501, de data 13 de març de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3047524, de data 20 d’abril del 2020. 

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
A partir de l’1 de juny les zones d’estacionament limitat, verdes i blaves i els 
aparcaments exteriors amb barrera tornaran a ser de pagament. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni 2020/1004 de col·laboració entre Andorra 

Turisme SAU i els set comuns. 
 

- Donar conformitat al projecte de desenvolupament de 2 senders per a BTT en 
la parròquia d’Ordino, 2 o 3 interparroquials, per la seva promoció i per la 
creació, en un futur, de centres de BTT dins del projecte Infoturisme. 
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- Anul·lar les visites nocturnes a la ruta del ferro per no poder assegurar les 
mesures de distanciament social requerides per fer front a la crisi sanitària de 
la Covid-19. 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una modificació de 

l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2020. 
 
- Segons la carta de l’Associació de propietaris de béns immobles on demanen 

que s'exoneri els propietaris de béns immobles, durant el període de vigència 
de les mesures excepcionals i urgents, del pagament d'impostos i taxes 
vinculades a la propietat, es donarà una resposta conjunta amb la resta de 
comuns.  

 
- Ordres de pagament 
 
Acord: 
 
• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/206 per un import total de 289.874,97 €. 
 
- Modificació pressupostària 
 
Acord: 
 
Transferència de crèdit a Secretaria General i a la Comissió de Comunicació i 
Sistemes d’Informació i GDH per un import de 10.000 €. 
 
- Central de Contractació 
 
- S’acorda incloure una addenda al contracte 2014/80 per l’ampliació de la seva 

durada en compensació pels serveis no prestats durant l’aturada motivada per 
la crisis sanitària provocada per la Covid-19.  

 
- S’acorda incloure una addenda al contracte 2014/58 per l’ampliació de la seva 

durada en compensació pels serveis no prestats durant l’aturada motivada per 
la crisis sanitària provocada per la Covid-19.  
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- S’acorda incloure una addenda al contracte 2017/133 per l’ampliació de la 
seva durada en compensació pels serveis no prestats durant l’aturada dels 
serveis motivada per de la crisis sanitària provocada per la Covid-19.  
 

- Respondre al correu electrònic del bufet d’advocats, representants de TQ 
Serveis, on manifesten la disconformitat dels seu client en relació a la proposta 
del Comú per incloure una addenda al contracte 2014/153, per compensar-
los pels serveis no prestats durant l’aturada motivada per la crisis sanitària 
provocada per la Covid-19.  

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.         
 
El Sr. Dolsa demana pels senders de BTT dels que es parla en un acord 
d’aquesta Junta de Govern, vol saber si es permetran competicions o altres 
esdeveniments al camí Ral. 
 
El Sr. Serracanta aclareix que és un projecte d’Andorra Turisme, per dinamitzar a 
nivell nacional la pràctica de BTT, a cada parròquia s’han proposat uns camins i 
aquests dos són els que s’han considerat més adients a Ordino per aquest tipus 
d’activitat. No vol dir que es faran competicions sinó que serà un camí marcat on 
la gent podrà passejar en bicicleta, s’aprofitarà per posar uns rètols indicadors 
perquè els usuaris coneguin les normes de convivència entre vianants i ciclistes. 
 
El Sr. Dolsa afegeix que interpreta que és una empresa privada qui ho demana i 
que, al seu parer, l’organització d’esdeveniments per empreses privades al camí 
Ral no és adequat.  
 
El Sr. Serracanta puntualitza que no és que aquesta empresa vulgui explotar una 
activitat al camí Ral sinó que ha proposat que sigui aquest sender per 
promocionar-ho en un projecte d’Andorra Turisme. 
 
El Sr. Dolsa diu que a ell li sembla que una empresa privada el que vol és guanyar 
diners i per aquest motiu intentaran tenir el màxim de clients possibles. No està 
d’acord que el camí Ral, que és un lloc freqüentat per famílies, es trobi ara ple de 
bicicletes.  
 
El Sr. Serracanta subratlla que potser no està ben explicat perquè el que s’ha 
acordat és la senyalització dels senders per incloure’ls en el projecte nacional de 
senders de BTT. L’empresa privada l’únic que farà és la senyalització i no 
l’explotació. 
 
El Sr. Dolsa aferma que no està d’acord amb aquesta proposta. 
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El Sr. Dolsa expressa que els preus del lloguer de les sales de l’ACCO li semblen 
exagerats, s’ha de cobrar, però aquests preus li són cars.  
 
El Sr. Serracanta aclareix que l’únic que s’ha fet és afegir un preu públic pel 
lloguer per hores de la sala la Cortinada, que la resta de preus són els que es van 
aprovar anteriorment, però que tindran en compte les aportacions fetes pel Sr. 
Dolsa per la propera ordinació de preus públics.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 18 DE MAIG DE 2020 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
En el marc de les mesures excepcionals per protegir la salut i la seguretat dels 
ciutadans davant de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, deixar 
sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 13 de març de 2020 pel que fa el 
tancament de l’escola bressol la Baldufa i reobrir aquest servei a partir del dimarts 
19 de maig. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Obra Menor: 
 

- Número 3047579, de data 8 de maig del 2020. 
- Número 3047568, de data 6 de maig del 2020. 
- Número 3047620, de data 15 de maig del 2020. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord:  

 
Resoldre favorablement la sol·licitud número 3044500. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord:  

 
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 27 d’abril de 2020 
d’ampliació de l’horari d’atenció telefònica del Comú per respondre les consultes 
relacionades amb els tests d’immunitat durant el temps que es realitzessin. 
Per les segones proves del test d’immunitat, que es realitzaran del 18 al 27 de 
maig, l’horari d’atenció telefònica serà de 8 a 16h de dilluns a divendres. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 

- Número 3047516, de data 15 d’abril de 2020. 
- Número 3047529, de data 22 d’abril de 2020. 
- Número 3047558, de data 4 de maig de 2020. 
- Número 3047424, de data 5 de març de 2020. 

 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1187 del 19 de 

maig de 2020 fins al 30 d’abril de 2021 amb un salari de 1.286,88 euros bruts 
mensuals.  

 
- Atorgar un permís administratiu proporcionalment retribuït a la funcionaria 22, 

a partir de l’1 de juliol de 2020, d’acord amb l’article 73 apartat b punt 1 de 
l’Ordinació del 19-2-2020 de la Funció Pública del Comú d’Ordino. 
La seva jornada laboral serà de 30 hores setmanals, amb un horari de dilluns a 
divendres de 8 a 14h i un salari de 1.743,53 euros bruts mensuals.  
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- Aixecar la suspensió del termini per a la tramitació de la convocatòria dels 

edictes següents:  
 
• Edicte del 2-3-2020 pel qual es convoca concurs de mobilitat interna per 

cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de manteniment i serveis 
especialista en xarxes d’aigües, en qualitat de treballador/a públic/a 
indefinit/da.  
 

• Edicte del 2-3-2020 per cobrir una plaça del lloc de treball de tècnic/a 
administratiu/va per al departament d’Intervenció i Finances, en qualitat 
treballador/a públic/a indefinit/da.  
 

• Edicte del 2-3-2020 pel qual es convoca un procediment selectiu per cobrir 
una plaça del lloc de treball de Cap del Departament de Manteniment i 
Serveis, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na.  
 

• Edicte del 12-3-2020 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de 
neteja, adscrit al departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na.  

 
- En relació al decret del 9-04-2020 de mesures excepcionals per a la situació 

d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en 
l’àmbit laboral al personal del Comú d’Ordino, deixar sense efecte el punt 4 pel 
que fa l’horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits que tornarà a ser 
l’habitual, de 8 a 16h. 
 
 

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

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/214 per un import total de 213.101,36 €. 

 
- Contracte 2017/105 de lloguer de terreny d’aparcament 
 
Mitjançant el contracte 2017/105, des de l’1 de gener del 2017, el Comú té 
arrendat un terreny per destinar-lo a aparcament públic. 
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En el marc de l’emergència sanitària produïda per la Covid-19 han entrat en vigor:  
 
D’una banda, la Llei 3/2020, que estableix en l’article 14.4 que a partir del 
14/3/2020 l’arrendador ha de fer un descompte del 50% del preu d’arrendament i 
d’altra banda, la Llei 5/2020 que ratifica en el seu article 36.4 aquesta situació de 
descompte. 
 
En aquest sentit, donar conformitat per: 
 

• Efectuar el pagament íntegre de l’import de l’arrendament corresponent a 
l’any 2020 i descomptar en el pagament de l’any 2021 les reduccions 
aplicables segons els articles 14.4 de la Llei 3/2020 i 36.4 i 36.5 de la Llei 
5/2020. 

• Notificar aquest acord a l’arrendador. 
 
- Central de Contractació 
 
Donar conformitat al plec de bases i condicions tècniques i administratives per a 
la convocatòria d’un concurs per a la concessió de terreny públic, de forma 
temporal, per a la instal·lació d’arnes a la parròquia d’Ordino.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.         
 
La Sra. Tudó demana si està previst ampliar els terrenys concedits per a la 
instal·lació d’arnes a la parròquia d’Ordino. 
 
El Sr. Betriu respon que els terrenys que s’han previst són els mateixos que l’any 
passat, no s’amplien, i fins i tot seran les mateixes persones.  
 
 
3. Proposta d'aprovació d’una modificació de l’Ordinació de 

preus públics per a l’exercici 2020. 
 

El Ple aprova, per majoria, la modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2020 detallada en el document annex CC document número 1. 
 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
El Sr. Dolsa manifesta la seva disconformitat amb les noves incorporacions 
adscrites a Secretaria General. 
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Quan es va aprovar l’augment de salari del secretari general va creure que era 
convenient, donada la seva formació, però ara es fan contractacions d’altres 
persones adscrites al departament i amb això no està d’acord.  
 
Troba desmesurat l’augment en el cost d’aquest departament comparant-lo entre 
el mandat anterior i aquest mandat amb les incorporacions i augments de salari. 
En aquest sentit, demana que es reconsideri si és convenient la contractació 
prevista, en cas contrari, Secretaria General costarà 70.000€ de més. 
 
El Sr. Mortés aclareix que s’han de separar dos conceptes; pel que fa a la part 
d’assessoria jurídica el cost durant el 2020 es redueix en 20.000 €. 
 
I d’altra banda, pel que fa als llocs de treball, com ja es va parlar en la reunió 
anterior, hi ha la creació del lloc d’inspector (que no hi era l’any anterior) i també la 
partida per la contractació d’un assessor pel Pla de dinamització de la parròquia.  
Per tant, l’única diferència que hi ha ve donada per la creació del lloc de treball 
d’inspector. 
 
El Sr. Dolsa insisteix en l’augment del salari de la persona que ocupa el lloc de 
secretari general respecte a la que l’ocupava anteriorment, no entén si la feina és 
la mateixa com és que es contracten més persones en el departament. Aquestes 
contractacions fan que augmenti el cost del departament. 
 
El Sr. Mortés subratlla que una part d’aquest augment de despeses és pel Pla de 
dinamització de la parròquia, que no vol dir que sigui un salari. 
 
El Sr. Dolsa apunta que entén que no sigui un salari però que això no canvia el fet 
que el cost de Secretaria General es veurà incrementat i que no està d’acord.  
El Sr. Mortés demana al Sr. Dolsa si estaria fent les mateixes preguntes en el cas 
que els increments en les partides estiguessin en un altre departament diferent. 
 
S’obre un debat en relació a l’augment del cost de Secretaria General. 
 
La Sra. Tudó expressa el suport del partit que representa amb l’equip de la 
majoria comunal pel que fa a les retallades salarials dels càrrecs electes com a 
mesura d’ajut al Govern d’Andorra. 
 
El Sr. Mortés explica que properament es treballarà aquest tema conjuntament 
amb la minoria. 
 
El Sr. Herver afegeix, per aclarir un punt tractat anteriorment, que amb la Llei 
d’emergència sanitària causada per la pandèmia Govern va decretar la suspensió 
dels processos de selecció, per aquest motiu, el Comú ha optat per la 
contractació amb caràcter d’urgència. 
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El punt sol·licitat pel Sr. Dolsa a l’inici de la sessió en relació a l’Ultra Trail s’ha 
tractat amb la informació que conté l’acta de Junta de Govern del 27 d’abril de 
2020.  

 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major lleva la sessió. 
 
 
 
P.O. del Comú                                     Vist i plau, 
El secretari general                               El cònsol major 
Gilbert Blasi Font                                  J. Àngel Mortés Pons 
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CONSELL DE COMÚ 
ANNEX 1 

 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de novembre 
de 2019. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar el subapartat b4 “Andorra Centre Congrés Ordino”, de l’apartat b) preus per 
ús inferior a 48 hores, del capítol 2 “Imports” de l’article 35 “Cessió d’espais o sales”, que queda 
de la següent manera: 
Article 35. Cessió d’espais o sales 
... 
2. Imports 
... 
 
b) Preus per ús inferior  a 48 hores 
 
b4. Andorra Centre Congrés Ordino  ( ACCO ): 
  

Sala Preu per dia  Preu per 4 
hores  

1.- La Cortinada 700 € 430 € 
2.- Sornàs 650 €  
3.- Arans 600 €  
(1+2+3 ) Ordino 1.500 €  
4.- Ansalonga 200 €  
5.- Segudet 275 €  
Tot el centre 1.700 €  

 
Totes les cessions inclouen l’ús de l’espai amb els serveis de llum, aigua, neteja i calefacció 
inclòs i comptarà amb l’assistència del servei tècnic, si escau. 
Per formalitzar la cessió dels espais de l’ACCO, el Comú d’Ordino es reserva el dret a demanar 
la constitució d’una fiança a favor del Comú per un import de 1.000€ per a garantir les possibles 
reparacions o restitucions de material. Aquesta fiança es pot formalitzar en efectiu o mitjançant 
aval bancari amb una durada igual o superior a la data prevista de retorn de l’equipament 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor en la data de la seva publicació al BOPA. 
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Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor en la data de la seva publicació al BOPA. 


	- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1187 del 19 de maig de 2020 fins al 30 d’abril de 2021 amb un salari de 1.286,88 euros bruts mensuals.
	- Atorgar un permís administratiu proporcionalment retribuït a la funcionaria 22, a partir de l’1 de juliol de 2020, d’acord amb l’article 73 apartat b punt 1 de l’Ordinació del 19-2-2020 de la Funció Pública del Comú d’Ordino.
	La seva jornada laboral serà de 30 hores setmanals, amb un horari de dilluns a divendres de 8 a 14h i un salari de 1.743,53 euros bruts mensuals.
	- Aixecar la suspensió del termini per a la tramitació de la convocatòria dels edictes següents:
	- En relació al decret del 9-04-2020 de mesures excepcionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l’àmbit laboral al personal del Comú d’Ordino, deixar sense efecte el punt 4 pel que fa l’horari d’...
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