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CONSELL DE COMÚ 
30 DE GENER DE 2020 

 
 
Lloc: Sala del Consell de l’edifici Administratiu Comú d’Ordino 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.35 h 
Hora d’acabament: 14.06 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. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 13 i del 20 de gener de 2020. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El Sr. 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 en relació a les actes de Consell de Comú i 
del Trofeu Borrufa.  
 
La Sra. Tudó sol·licita també aclariments referents a alguns acords inclosos en les 
Juntes de Govern que es tracten en aquest Consell de Comú.  
  
 
1. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 13 i del 
20 de gener de 2020. 

 
El cònsol major vol fer una breu explicació del plec de bases del concurs públic 
nacional per a la concessió, construcció i l’explotació d’un mirador al Pic de 
Peyreguils. 
 
El Sr. Dolsa l’interpel·la en aquest moment i demana, si no és més adient, tractar 
primer la Junta de Govern del dia 13 de gener i donar aquesta explicació quan es 
tracti la Junta de Govern del 20 de gener. 
 
Després d’un breu debat, el cònsol major exposa que es farà d’aquesta manera, 
primer es tractaran els punts inclosos en l’acta de la Junta de Govern del dia 13 
de gener i després els de l’acta del dia 20 de gener.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 13 DE GENER 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 
 
Acord: 
 
Desestimar la proposta formulada per l’Hble. Sr. Enric Dolsa Font en la sessió de 
Consell de Comú del 8 de gener de 2020, en relació als horaris previstos en el 
calendari dels Consells de Comú pel 2020, i ratificar els horaris acordats en aquell  
Consell de Comú.  
 
ARXIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda formulada per J.A.M.T, i autoritzar-lo a consultar 
el llibre d’actes de Consell de Comú de 1919, en el marc d’una recerca personal. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Obra Major: 
 
- Número 3044155, de data 18 d’abril de 2019. 
- Número 3046338, de data 21 de novembre de 2019. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
En el marc de la tramitació de l’expedient administratiu número EXP_CAD-09, 
donar conformitat a: 
 
Primer.- Resoldre l’expedient administratiu número EXP_CAD-09, i modificar al 
cadastre els límits i la superfície de la finca amb referència cadastral número 
3U00756.  

 
Segon.- Modificar la definició del camí amb codi 05022 (ref. 3U80112), al 
cadastre i a l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis, de manera 
que s’elimini el tram de camí que queda dins del terreny privat, d’acord amb la 
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delimitació de la finca amb referència cadastral número 3U00756, practicada pel 
Quart de la Cortinada en data 11 de maig de 2019.  

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.  
 
Quart.- Publicar al BOPA l’acord de resolució del present expedient. 
 
A tal efecte: 
 
Donar conformitat al redactat del decret i dels edictes corresponents. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 
- Denúncia número 102756. 
- Denúncia número 26233. 
- Denúncia número 102841. 
- Denúncia número 102958. 
- Denúncia número 103005. 
- Denúncia número 103197. 
- Denúncia número 103108. 
- Denúncia número 26558. 
- Denúncia número 103295. 
- Denúncia número 103503. 
- Denúncia número 26410. 
- Denúncia número 103464. 
- Denúncia número 26335. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
Segons el decret de delegació de facultats de data 25 de juliol de 2019, publicat 
al BOPA núm. 66 de data 31 de juliol de 2019, l’Hble. Sr. J. Àngel Mortés Pons, 
cònsol major, en data 24 de desembre de 2019 va autoritzar les sol·licituds de 
comerç següents: 
 
- Número 3046541, de data 11 de desembre de 2019. 
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- Número 3046651, de data 20 de desembre de 2019. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Atorgar una excedència amb reserva de plaça al treballador públic de caràcter 

indefinit 1125, des de l’1 de gener de 2020 fins que finalitzi la causa que ha 
motivat l’excedència. 
 

- Segons els articles 109, punt b i 110 de la Llei 1/2019 del 17 de gener de la 
funció pública; nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 
10, des del 14 de gener de 2020 fins a la reincorporació del titular del lloc de 
treball que ocupa, amb un salari de 1.945,95 euros bruts mensuals.  

  
- Atorgar una excedència amb reserva de plaça al treballador públic indefinit 

885, a partir del 8 de gener de 2020 fins que finalitzi la causa que ha motivat 
l’excedència. 

 
- Donar conformitat perquè, a partir del 8 de gener de 2020, el salari del 

treballador públic indefinit 885 sigui de 4.337,20 euros bruts mensuals 
percebuts en 13 pagues.    

 
- Atorgar una excedència amb reserva de plaça al funcionari 720, a partir del 8 

de gener de 2020 fins que finalitzi la causa que ha motivat l’excedència.  
 
- Donar conformitat perquè, a partir del 8 de gener de 2020, el salari del 

funcionari 720 sigui de 4.337,20 euros bruts mensuals percebuts en 13 
pagues.  

 
- Nomenar la treballadora pública indefinida 766, a partir del 13 de gener de 

2020, amb un període de prova de 12 mesos i un salari 1.141,77 euros bruts 
mensuals percebuts en 13 pagues.  
 

- Vist l’edicte del 2 de desembre de 2019, per la cobertura d’un lloc de treball 
com a auxiliar d’agent de circulació pel Servei de Circulació Comunal, en 
qualitat de treballador públic indefinit: 

 
• Declarar desert l’edicte del 2 de desembre de 2019. 
• Continuar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 

d’auxiliar d’agent de circulació. 
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- Vist l’edicte del 14 d’octubre de 2019 pel qual es convocava un concurs de 

mobilitat interna per cobrir el lloc de treball d’inspector/a, adscrit al 
departament de Secretaria General, en qualitat de treballador/a públic/a 
indefinit/da: 
 
• Declarar desert el concurs de mobilitat interna per cobrir el lloc de treball 

d’inspector/a.  
• Continuar la cobertura de la plaça vacant a través d’un procés selectiu 

d’ingrés en primera convocatòria.  
 

- Donar conformitat a la demanda de les persones relacionades en l’acta per 
gaudir de les hores i dels dies de vacances pendents del 2019 fins el 31 de 
març de 2020.   

 
- Donar conformitat perquè les 5 hores treballades els diumenges per l’equip de 

recepció del CEO es considerin hores extraordinàries i es compensin en 
abonament en temps de descans, tal i com es contempla en el reglament de 
sistemes de compensació.  

 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Reservar la sala la Cortinada de l’ACCO pel concurs i ball de disfresses infantil de 
Carnestoltes, previst pel dilluns 24 de febrer a la tarda. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/1 per un import total de 296.154,02 € 
 
• O 2020/987 per un import de 12.682,86 €. 

• O 2020/823 per un import de 1.014,61 €. 

• O 2020/819, 820, 821 i 822 per un import de 4.464,64 €. 
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• O 2020/818 per un import de 1.343,87 €. 

• O 2020/817 per un import de 1.343,87 €. 

• O 2020/815 i 816 per un import total de 2.204,36 €. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 
El Sr. Dolsa vol fer constar la seva disconformitat en l’horari dels Consells de 
Comú i de les comissions, considera que al migdia no és hora de fer reunions. 
 
El Sr. Mortés li respon que s’ha tractat aquest tema en Junta de Govern, tal i com 
li va expressar en el darrer Consell, i s’ha acordat aquest horari perquè és el que li 
convé a la majoria dels consellers. 
 
En segon lloc, el Sr. Dolsa demana perquè se li ha donat autorització a un ciutadà 
per consultar el llibre d’actes, vol saber quina és la motivació d’aquest ciutadà. 
 
El Sr. Mortés li recorda al Sr. Dolsa que les actes de Consell de Comú són 
públiques i per aquest motiu no veu quin és l’inconvenient en autoritzar un ciutadà 
a consultar-les, buscarem la sol·licitud i li respondrem a aquesta demanda 
d’informació. 
 
La Sra. Tudó demana un aclariment en relació al funcionament de les reunions de 
la Junta de Govern; concretament, en el punt de Cadastre i Gestió del Territori, 
quan el Secretari General s’absenta de la sala com a part interessada, qui agafa 
l’acta com a secretari. I d’altra banda, si cal absentar-se de la sala quan la 
persona no ostenta un càrrec polític. 
 
El Sr. Mortés apunta que el Secretari General s’absenta de la sala únicament  
mentre dura el debat, un cop acabat es reincorpora a la reunió.   
 
La Sra. Tudó demana informació complementaria de l’acord de contractació del 
Sr. Guillem Benezet, perquè no és prou aclaridor.  
No se sap en qualitat de que se l’ha contractat. Entén que és com a treballador 
públic interí, i que s’ha fet amb caràcter d’urgència, però no veu quines són les 
raons perquè aquesta contractació sigui urgent, donat que des del 15 de 
desembre tenien coneixement que s’hauria de cobrir aquesta vacant. 
 
El Sr. Mortés aclareix que les funcions assignades a aquesta persona són les de 
cap de serveis de manteniment perquè el titular d’aquest lloc de treball es troba 
de baixa mèdica, i no les de cap del Departament de Manteniment i Serveis. Pel 
que fa a la plaça vacant de cap del Departament de Manteniment i Serveis, sortirà 
properament un edicte per cobrir-la.   
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En relació a l’acord del Departament de Cadastre, el Sr. Dolsa afirma que troba a 
faltar la carta del Quart de la Cortinada a la que es fa referència perquè la 
informació sigui més aclaridora, i sol·licita que se li faci arribar una còpia d’aquest 
escrit. Explica també que es va posar en contacte amb el Llevador de la 
Cortinada per tenir més informació al respecte. 
 
El Sr. Mortés contesta al Sr. Dolsa que li farà arribar aquest escrit, i apunta que 
està a la seva disposició per informar-lo sempre que ho necessiti. 
 
La Sra. Tudó demana quin ha estat el motiu de l’augment de salari del Secretari 
General, si està motivat per un canvi de funcions o si hi ha intenció, per part de la 
majoria, de revisar totes les graelles salarials. 
 
El Sr. Mortés respon que aquest augment s’ha fet per equiparar el salari dels 
càrrecs de confiança, Interventor i Secretari General.  
 
La Sra. Tudó insisteix en aclarir si es tracta d’un augment en les funcions del 
Secretari General, i d’altra banda en saber si tenen la intenció de revisar les 
graelles salarials a nivell general. 
 
El Sr. Mortés puntualitza que les funcions del Secretari General no han variat, i 
que sí que hi ha la intenció de revisar les graelles salarials d’algunes classes, en 
aquest sentit, hi ha un compromís del mandat anterior. 
 
La Sra. Tudó vol un últim aclariment pel que fa a les hores i dies de vacances 
acumulats pel personal del Comú, en aquest sentit demana que se li faci arribar el 
reglament de sistemes de compensació i que se li expliqui perquè el personal no 
pot fer els dies de vacances en els períodes que correspon. Si és per falta de 
personal o si és la manera de recuperar hores, s’ha de trobar una alternativa per 
conciliar els horaris amb les necessitats de la feina. 
 
Per donar resposta a aquestes qüestions, el Sr. Mortés expressa que hi han 
activitats que es fan fora de l’horari de treball. 
 
En relació a aquest mateix acord, el Sr. Dolsa precisa que li sobta que s’acumulin 
tantes hores extraordinàries, és una exageració i inclús posa en dubte que es 
puguin generar tantes hores. Sol·licita veure el detall de quan s’han fet aquestes 
hores. 
 
El Sr. Mortés aclareix que el còmput d’hores acumulades són anyals i no 
mensuals. 
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El Sr. Dolsa expressa que no havia entès que fossin anuals, i es dona per aclarit 
aquest punt.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 20 DE GENER DE 2020 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 13 de gener de 2020. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
A proposta de la Junta, s’aproven les propostes següents: 
 
- Delegar a la Junta de Govern la facultat d’incoar i resoldre expedients en 

matèria de cadastre.  
 

- Aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria dels concurs públic nacional, per a la concessió, construcció i 
explotació d’un mirador en la zona del pic de Peyreguils. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
  
- Número 3046845, de data 14 de gener de 2020. 
- Número 3046852, de data 15 de gener de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3046844, de data 14 de gener de 2020. 
- Número 3046886, de data 16 de gener de 2020 
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
- Es modifica el formulari de sol·licitud d’embrancament d’aigua (T3-018). 

 
- S’anul·len els formularis de sol·licitud de modificació d’ús i de llicència d’obres 

d’urbanització, i es modifiquen els formularis següents:  
 
• Sol·licitud de llicència d’obra menor (T3-021). 
• Sol·licitud de llicència d’ús o primera ocupació (T3-042). 
• Sol·licitud d’instal·lació de grua (T3-082). 
• Sol·licitud de llicència d’obra major (T3-090). 
• Sol·licitud d’assenyalament d’alineacions i rasants (T3-094). 
• Sol·licitud d’obertura de rases (T3-095). 
• Sol·licitud de llicència d’avantprojecte (T3-302). 
• Sol·licitud de certificat urbanístic (T3-303). 
• Sol·licitud de llicència de parcel·lació (T3-304). 
• Sol·licitud de llicència de projecte d’urbanització (T3-305) 
• Sol·licitud d’autorització de pla parcial (T3-306). 
• Sol·licitud d’enderroc (T3-308). 
• Sol·licitud de transmissió de llicència urbanística (T3-309). 
• Sol·licitud d’elements urbans (T3-326). 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 

 
- Número 3046566, de data 16 de desembre de 2019. 
- Número 3046662, de data 23 de desembre de 2019. 
- Número 3046672, de data 27 de desembre de 2019. 
- Número 3046674, de data 27 de desembre de 2019. 
- Número 3046769, de data 8 de gener de 2020. 
- Número 3046823, de data 10 de gener de 2020. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord:  

 
Donar conformitat a la demanda de les persones relacionades en l’acta per gaudir 
de les hores i dels dies de vacances pendents del 2019 fins el 31 de març de 
2020. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
  
Donar conformitat a establir com a preu de venda al públic pel barret d’hivern de 
la marca Ordino 22€.  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a les demandes efectuades per l’organització del Trofeu 
Borrufa.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Es lliura amb l’acta de la Junta de Govern una còpia de la carta rebuda del 

Ministre de Finances en què ens comuniquen que esperen rebre les propostes 
del Comú d’Ordino en relació als objectius de sostenibilitat per a l’exercici 
2020, per trametre’ls al Tribunal de comptes i que aquests en facin la 
publicació al BOPA. 
 

- S’informa que s’ha rebut de Govern la transferència corresponent al 1r 
trimestre de 2020 per un import d’1.730.172,32 €, aquesta xifra equival a la 
rebuda en el 4t trimestre del 2019, i  es regularitzarà durant l’exercici. 
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- S’informa que s’ha rebut de Govern un ingrés de 129.695,50 € corresponent 
al pagament de la taxa sobre la tinença de vehicles del 2019, que suposa un 
0,39% més que la liquidada a l’exercici 2018. 

 
Acords: 
  
- Ordres de pagament:  

 
• Relació d’ordres de pagament:  
 2020/2 per un import total de 256.819,92 €. 
 
• O 2020/1711 per un import de 5.962,41 €. 

• O 2020/1690 per un import de 10.638,10 € 

• O 2020/1688 i 1689 per un import total de 3.203,68 €. 

• O 2020/1687 per un import total de 113,84 €. 

• OPNP 2019/42861 per un import de 91,80 €. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.          
 
En aquest moment, el Sr. Mortés fa una breu explicació en relació al plec de 
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs 
públic nacional, per a la concessió, construcció i explotació d’un mirador en la 
zona del pic de Peyreguils, comenta que es concep com un element de 
dinamització de la parròquia. 
 
Hi ha una empresa privada interessada en construir un mirador a la zona 
d’Arcalís, i un cop analitzat el projecte, s’ha cregut oportú treure el plec de bases 
corresponent per construir el mirador, que serà un atractiu turístic.    
 
En relació a aquest projecte, el Sr. Dolsa diu que si es tracta del projecte de la 
zona de Creussans, no entén perquè es treu un concurs públic. 
 
El Sr. Mortés li aclareix que es fa d’aquesta manera perquè el terreny on es faria el 
mirador està fora del terreny de la concessió, sinó no faria falta. 
 
El Sr. Dolsa demana també pel termini de la concessió i pel cànon establert al 
plec de bases. Entén que la concessió es pot fer per un termini més llarg, i que el 
cànon podria ser del 10% i no del 5%. 
 
El Sr. Mortés respon que, pel que fa al cànon, aquest només s’aplicaria en el cas 
que es cobri una entrada al mirador. Els ingressos que generi aquest mirador 
vindran revertits pel telecabina de Creussans i no pas per la venda d’entrades. 
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S’obre un debat en relació a les condicions del plec de bases. 
 
El Sr. Dolsa manifesta que li sembla excessiu el preu establert per la venda del 
barret d’hivern de la marca Ordino. 
 
El Sr. Serracanta intervé en aquest moment per puntualitzar que és un barret que 
ja s’estava venent i que s’havia acabat, el que s’ha fet és actualitzar la marca 
Ordino. Pel que fa el preu, s’ha acordat 22€ perquè és similar al preu que tenia 
abans. 
 
El Sr. Dolsa insisteix que si el preu fos més baix es vendrien més. 
 
El Sr. Serracanta li aclareix que justament s’han fet aquests nous barrets perquè 
els de l’edició anterior es van esgotar.      
 
El Sr. Dolsa demana el perquè no s’ha donat lectura de l’acta del Consell de 
Comú anterior per a la seva aprovació. 
 
El Sr. Mortés li recorda al Sr. Dolsa que l’acta de la sessió del Consell de Comú 
anterior es va aprovar en aquell mateix acte. 
 
S’obre un debat de com s’ha aprovat l’acta de Consell de Comú. 
 
El Sr. Dolsa expressa que li preocupa el que ha passat amb la prova esportiva del 
Font Blanca, vol saber que ha passat amb aquesta prova. 
De la mateixa manera que, aquest any, una de les proves del Borrufa s’ha fet al 
Canaro, quan el Borrufa sempre ha estat una prova d’Ordino. 
El Sr. Dolsa demana el compromís del Comú d’Ordino perquè el Borrufa es faci a 
Ordino. 
 
Pel que fa a la Font Blanca, el Sr. Mortés respon que, des del Comú d’Ordino, no 
s’ha pres en cap moment la decisió de fer desaparèixer aquesta prova de la 
parròquia. Ho a fer la federació, no la d’Andorra sinó la federació internacional de 
muntanya.  
Van demanar que el lloc on es celebrés la prova tingués un accés des del poble 
fins a l’estació, i ells van determinar canviar la ubicació. 
El Comú d’Ordino no ha pogut fer res per rebatre aquesta decisió de traslladar la 
prova a un altre lloc. 
 
En relació al Borrufa, aclarir que s’ha fet una prova fora d’Ordino perquè les 
característiques de la prova ho requerien. 
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El Sr. Dolsa demana confirmar aquesta informació perquè no és la mateixa que li 
ha arribat a ell. Li han dit que des de l’estació cada vegada han posat més 
impediment per deixar-la de fer. 
 
El Sr. Mortés nega que hagi estat aquest el motiu, que si bé poden haver diferents 
formes de veure el muntatge de la prova i falta d’entesa amb l’estació en temes 
concrets, però l’estació no vol que la prova desaparegués d’Arcalís.   
 
El Sr. Dolsa demana novament que el Comú es comprometi a mantenir el trofeu 
Borrufa dins de la parròquia d’Ordino i no es facin les proves en altres parròquies. 
 
El Sr. Mortés li respon que ell pren aquest compromís, però el que no farà és 
assegurar que no es faci alguna prova puntual en altres estacions, com ha estat el 
cas amb el Canaro.  
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 13 i 
del 20 de gener de 2020, per unanimitat. 
 
 
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   
 
 


