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CONSELL DE COMÚ 
30 DE JULIOL DE 2020 

 
 
Lloc: Sala del Consell  
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.35 h 
Hora d’acabament: 14.10 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusa la seva absència els Honorables consellers Xavier Herver Merino i Jordi 
Serracanta Marcet. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 de juny de 

2020. 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 22 i del 30 de juny 

i del 13 i 20 de juliol de 2020. 
 

3. Proposta d’Ordinació d’organització i funcionament del Comú d’Ordino  
 
4. Convocatòria de la desena subhasta pública de les places d’aparcament 

situades a la planta soterrani -1 de l’aparcament la Covanella, determinades 
amb els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 i 17. 

 
5. Proposta d’aprovació del Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny.  
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6. Proposta d’aprovació de la modificació dels articles 2, 3, 4 i 5 de l’Ordinació 
reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de Sorteny, i la 
publicació al BOPA del text refós. 

 
7. Proposta d’aprovació del calendari i directrius per a l’elaboració del pressupost 

2021 i la revisió del marc pressupostari 2020/2023.  
 
8. Proposta d’aprovació de la proposició de Llei de modificació de la Llei de les 

Finances comunals que es presentarà a Sindicatura, conjuntament amb la 
resta de comuns en compliment de l’acord pres per l’Associació de comuns 
del 4/3/2020, i deixar sense efecte l’acord pres pel Consell de Comú del 27 de 
juny de 2019 d’aprovació de la proposició de modificació de la Llei de 
Finances Comunals. 

 
9. Proposta d’aprovació de la documentació corresponent al 1r trimestre de 

l’exercici 2020, que consta de l’informe d’Intervenció en relació als aspectes 
derivats de la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal i l’informe del Departament de Finances de 
seguiment pressupostari trimestral a 31 de març del 2020 dels comptes 
comunals, d’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les finances 
comunals, i amb el capítol setè de la llei 32/2014 de Llei de sostenibilitat de les 
finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. 

 
 

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 tres punts a l’ordre del dia. El primer dels punts que 
vol tractar és en relació al camí Ral, potser es tractarà en alguna Junta de Govern 
i en aquest cas no caldrà incloure’l, un altre en relació a l’Hotel Casamanya i el 
tercer, una proposta d’augment de consellers al Comú d’Ordino.    
  
No havent-hi cap més intervenció es passen a tractar els diferents punts de 
l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/2020-07-30                                                                                                                                   3/26 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 
de juny 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, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 25 de juny de 
2020. 
 

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

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 22 i del 
30 de juny i del 13 i 20 de juliol de 2020. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 22 DE JUNY DE 2020 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació: 
 
Sotmetre a l’aprovació del proper Consell de Comú la modificació de l’article 20 
de l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del 
Comú d’Ordino per realitzar les convocatòries i enviaments de la documentació 
dels Consells de Comú i de les diverses comissions, a tots el membres d’aquests 
òrgans, mitjançant correu electrònic i sharepoint.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la resolució de l’expedient sancionador número 001/2019 
amb el redactat que s’adjunta a aquesta acta.  
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3047741, de data 29 de maig de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3047903, de data 12 de juny de  2020. 
- Número 3047990, de data 17 de juny de 2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 

 
- Número 3047637, de data 20 de maig de 2020. 
- Número 3047834, de data 9 de juny de 2020.  
- Número 3047869, de data 11 de juny de 2020. 
- Número 3047881, de data 11 de juny de 2020. 
- Número 3047886, de data 11 de juny de 2020. 
- Número 3047891, de data 12 de juny de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Aplicar una reducció del 15% al salari que perceben el cònsol major, la cònsol 

menor i els consellers del Comú d’Ordino, des del mes de juny fins al mes de 
desembre de 2020, inclosa la tretzena paga d’aquest període, com a mesura 
de contenció econòmica destinada a pal·liar els efectes de la situació 
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 768 com a 

operaria de Manteniment i Serveis amb un salari de 1.187,80 euros bruts des 
del 23 de juny fins al 31 d’octubre de 2020.  
 

- Sol·licitar al Comú d’Andorra la Vella l’adscripció al Comú d’Ordino del 
treballador número 1145, a través d’una comissió de serveis, pel 
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desenvolupament de funcions d’interès públics fins al 31 de desembre de 
2023 amb un salari de 2.776 euros bruts mensuals.  
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Obsequiar la Sra. N.T., esportista subvencionada pel Comú d’Ordino, amb una 
cinta del cabell muntanyes d’Ordino, per realitzar algunes fotografies i accions a 
les xarxes socials. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda efectuada per la Federació Andorrana 
d’Handbol. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/258 per un import total de 7.351 €. 
 
• ACLO 2020/16154 per un import total de 16.500 €. 
• ACLO 2019/16156 per un import total de 5.200 €.. 
• ACLO 2019/16159 per un import total de 1.000 €. 

 
- Despesa plurianual  
 
Modificar l’ordinació de despesa plurianual de data 17 de setembre del 2019 en el 
següent sentit: 
 
Primer. Es modifica l’article 1 pel que fa a les afectacions pressupostaris a la 
partida 1003/92030001/222000. 
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Segon. Es modifica l’article 2 pel que fa al període de durada del contracte que 
s’inicia en data 1 de juny del 2020 i finalitzarà el 31 de maig del 2025. 
  
- Modificacions pressupostàries 
 
- Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme, Dinamització i Esports per 

un import de 5.120,50 €. 
- Generació de crèdit a la Conselleria de Comunicació i GDH per un import 

d’11.784,04 €. 
 
- Central de contractació 
 
- Adjudicar a l’empresa Autèntic Cal Fontana la concessió de forma temporal de 

terreny públic per a la instal·lació d’arnes a les parcel·les 1 i 8, definides en el 
plec de bases per un període màxim de 6 mesos a comptar de la data de la 
resolució. 

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2020/16149 per un import de 

107.921,30 € s’acorda iniciar la tramitació del procediment de contractació 
per a la convocatòria del concurs públic per a la realització dels treballs de 
condicionament de les voravies de la carretera del Coll d’Ordino i s’aprova el 
plec de bases i condicions tècniques i administratives amb referència COO/20-
J. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 30 DE JUNY 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: 

 
Obra Menor: 
 
- Número 3048039, de data 22 de juny de 2020. 
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- Número 3048045, de data 22 de juny de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3047846, de data 10 de juny de 2020. 
  
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 

 
Número 3048051, de data 22 de juny de 2020. 
 
Comerç 

 
Número 3048056, de data 22 de juny de 2020. 
 
Terrassa de bar 
 
Número 3048076, de data 23 de juny de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2020/1009. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a: 

 
• La creació del lloc de treball d’adjunt/a a la Cap del Departament de Gestió 

i Desenvolupament Humà, grup B, nivell 2, amb un salari brut mensual de 
2.136,75 euros. 



                     
                                             

CC/2020-07-30                                                                                                                                   8/26 

• Iniciar un procés selectiu per la cobertura del lloc de treball d’adjunt/a a la 
Cap del Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, primer a través 
d’un concurs de mobilitat, atès l’article 36 de l’Ordinació del 19-2-2020 de 
Funció Pública del Comú d’Ordino.  

 

- Iniciar el procés de selecció d’un/una agent de medi ambient en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, atesos els articles 108 punt c i 109 de 
l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció Pública del Comú d’Ordino, pel període 
de setembre a octubre de 2020 amb un salari 1.363,50 euros bruts mensuals.  
 

- Donar conformitat perquè la treballadora número 1184 passi d’una jornada de 
treball parcial a una jornada de treball completa, amb un salari de 1.335,54 
euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1128 com a 

monitora del casal d’estiu del 7 al 31 de juliol de 2020 i amb un salari 
proporcional de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1172 com a 

monitora del casal d’estiu del 7 al 31 de juliol de 2020 i amb un salari 
proporcional de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 622 com a 
monitora del casal d’estiu del 7 al 31 de juliol de 2020 i amb un salari 
proporcional de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 2-3-2020 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 
interna per cobrir una plaça pel lloc de treball d’operari de manteniment i 
serveis especialista en xarxa d’aigües, en qualitat de treballador/a públic/a 
indefinit/da: 
• Declarar desert el concurs de mobilitat interna. 
• Continuar el procés de provisió de la plaça vacant a través d’un procés 

selectiu d’ingrés en primera convocatòria.  
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1198 com a 
monitora del casal d’estiu del 7 al 31 de juliol de 2020 i amb un salari 
proporcional de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la  treballadora pública interina 1197 com 
a monitora del casal d’estiu del 7 al 31 de juliol de 2020 i amb un salari 
proporcional de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1196 com a 
monitora del casal d’estiu del 7 al 31 de juliol de 2020 i amb un salari 
proporcional de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Autoritzar el CENMA la implementació de l’observatori Sentinel al parc natural de 
la vall de Sorteny per obtenir un millor coneixement dels efectes del canvi climàtic 
al nostre país.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la demanda efectuada per l’empresa MVM Sportsgroup. 
- No incrementar els preus de les activitats del CEO el proper curs 2020-2021. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament  
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/268 per un import total de 33.178,29  €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Ampliació de crèdit a la Comissió de Comunicació i Sistemes d’Informació i 

GDH per un import de 12.031,24 €. 
 
• Ampliació de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 

Social per un import de 14.500 €. 
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- Devolució ingressos  
 
- Retornar la part proporcional de l’import abonat pels adults inscrits a l’escola 

d’art i al club foto, corresponent al servei no prestat per l’anul·lació del servei 
amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, donat que no 
es podrà compensar el servei. 

 
- Retornar la part proporcional corresponent a la segona quinzena del mes de 

març de l’import abonat pels usuaris de l’Escola Bressol que han sol·licitat la 
baixa, per no haver prestat aquest servei amb motiu de l’emergència sanitària 
causada per la  Covid-19 donat que no es podrà compensar el servei.  

 
- Retornar als socis del Centre Esportiu d’Ordino que s’han donat de baixa la 

part proporcional de l’import corresponent al període comprés entre la segona 
quinzena de març i fins a la data en que van sol·licitar la baixa, atès que no 
s’ha prestat el servei degut a l’emergència sanitària causada per la Covid-19 i 
vist que no es podrà compensar el servei un cop es reobri el Centre Esportiu 
d’Ordino. 

 
- Central de Contractació  
 
- Signar una addenda al contracte 2018/19 per a la realització dels treballs de 

desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del Comú, 
per afegir l’edifici Administratiu Comú d’Ordino. 
 

- Signar una addenda al contracte 2019/20 per al subministrament de carpes, 
casetes, escenaris i materials escenogràfics i decoratius a la parròquia 
d’Ordino, per afegir el subministrament del lloguer de carpes de 5X5. 

 
- Signar una addenda al contracte 2019/31 per a la concessió de la gestió del 

servei de transport públic parroquial, per ampliar el recorregut entre el Serrat, 
Sorteny i Arcalís S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                

 
 
-------------------------------------------------------- 
El Sr. Dolsa demana aclariments en relació a l’ampliació del balcó que s’ha inscrit 
al registre del cadastre.  
 
El Sr. Mortés aclareix l’arquitecte es va descuidar de contemplar aquest balcó i 
ara únicament s’ha inscrit al cadastre aquesta part que faltava.  
 
El Sr. Dolsa pregunta si és necessari contractar tants monitors de casal d’estiu.  
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La Sr. Choy explica que ha estat un any excepcional i amb la Covid-19 el Comú 
està fent molts esforços per acollir tot els infants que han sol·licitat plaça per anar 
al casal d’estiu i és per aquest motiu que s’han incrementat les contractacions de 
monitors.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 13 DE JULIOL DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:   
 
Donar conformitat per signar amb el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa  
una carta de compromís vinculant per a la realització de l’Andorra Multisport 
Festival by Ironman 2021-2024.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú la convocatòria 
de la desena subhasta pública de diverses places d’aparcament situades a la 
planta soterrani -1 de l’aparcament la Covanella. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3047193, de data 6 de febrer de 2020. 
- Número 3047712, de data 27 de maig de 2020. 

 
Obra Menor: 
 
- Número 3048173, de data 30 de juny de 2020. 
- Número 3048190, de data 30 de juny de 2020. 
- Número 3048259, de data 3 de juliol de 2020. 
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- Número 3048269, de data 7 de juliol de 2020. 
 

Obra Major: 
 
- Número 3046661, de data 23 de desembre de 2019. 
- Número 3047767, de data 3 de juny de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3047920, de data 15 de juny de 2020. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Comerç 

 
- Número 3047633, de data 19 de maig de 2020. 
- Número 3047982, de data 17 de juny de 2020. 
- Número 3048142, de data 26 de juny de 2020.  
- Número 3048171, de data 30 de juny de 2020. 
- Número 3048194, de data 1 de juliol de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atesos els articles 108 punt c i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció 

Pública del Comú d’Ordino, iniciar els processos de selecció, en qualitat de 
treballadors/es públics interins, pels llocs de treball següents:  
 

• Un/una professor/a d’escriptura creativa   
• Un/una professor/a d’il·lustració   
• Un/una professor/a de plàstica   
• Un/una professor/a pel club de fotografia    
• Un/una professor/a pel taller d’introducció a l’espectacle  
• Un/una professor/a pel taller de draw&english    
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- Deixar sense efecte l’edicte del 2 de març de 2020 pel qual es convocava un 
concurs de mobilitat interna per cobrir una plaça del lloc de treball de 
monitor/a de Ludoescola, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da. 
 

- Atès l’article 36 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció Pública del Comú 
d’Ordino, iniciar un procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de 
monitor/a de Ludoescola, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da, 
primer a través d’un concurs de mobilitat.  

 
- Atesa la sol·licitud formulada per Sr. J.A.R.C. formalitzar un conveni de 

col·laboració educativa amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
perquè l’alumne realitzi pràctiques formatives al Departament de Finances. La 
formalització del conveni de pràctiques comporta una contraprestació a favor 
de la universitat de 212 euros.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Informació:  
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú: 
 
• El Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny. 
• La modificació dels articles 2, 3, 4 i 5 de l’Ordinació reguladora de 

determinades activitats al Parc natural de la vall de Sorteny, i la publicació al 
BOPA del text refós.  

 
Acord: 
 
Autoritzar una empresa de guies acompanyants de muntanya per realitzar 
l’activitat de sortides guiades al parc natural de la vall de Sorteny i a entrar en 
cotxe a la pista d’accés al cap dels Graus, en cas que fos necessari segons 
l’horari i la tipologia dels clients. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
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Donar conformitat a la participació del Comú d’Ordino en una campanya de 
promoció cultural que realitza Andorra Telecom durant l’estiu amb l’aportació de 
10 entrades a la mina de Llorts.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Calendari i directrius pressupost 2021 
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú el calendari i directrius per a 
l’elaboració del pressupost 2021 i la revisió del marc pressupostari 2020/2023.  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/281 per un import total de 91.482,55 €. 
 
• ACLO 2020/18348 per un import total de 5.000 €. 
• LO 2020/17669 per un import total de 6.429 €. 
• LO 2020/17670 per un import total de 6.429 €. 
• ACLO 2020/18982 per un import total de 800.000 €. 

 
• Denegar la subvenció esportiva sol·licitada pel Club Andorra de Canoe 

Caiac, mitjançant expedient 10236/2020, donat que han anul·lat la prova 
esportiva per la que havien demanat la subvenció. 

 
• Denegar la subvenció esportiva sol·licitada per VSL Sports, mitjançant 

expedient 10522/2020, donat que han anul·lat la prova esportiva per la que 
havien demanat la subvenció. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Comunicació, Sistemes d’Informació i 

GDH per un import de 1.700 €. 
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- Central de Contractació 
 
D’acord amb el contracte NF2014/153, per a la realització dels treballs de neteja i 
desinfecció diària de l’escola bressol “La Baldufa”, s’acorda signar una addenda a 
l’esmentat contracte per prorrogar-lo per un període de nou mesos, amb la 
finalitat de restablir l’equilibri econòmic del mateix en compensació pel període 
que no s’han pogut prestar els serveis contractats com a conseqüència de la 
situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.  
 
- Anul·lació de rebuts per prescripció 
  
Anul·lar els rebuts corresponen a diferents deutes vers el Comú d’Ordino de 
l’exercici 2016 que han prescrit.  
 
------------------------------------------------------------ 
 
La Sra. Tudó demana més informació en relació a l’acord que ha pres la Junta de 
Goven per signar una carta de compromís amb Govern per a la realització de 
l’Andorra Multisport Festival by Ironman. 
 
El cònsol explica que s’ha signat una carta de compromís perquè Andorra 
esdevingui una seu de l’Ironman i perquè es puguin realitzar proves esportives a 
tot el país, inclosa una cursa de muntanya a la parròquia Ordino que supliria la 
prova esportiva que vam tenir fins a l’any passat.  
 
Posteriorment, es signarà un conveni amb Govern i amb l’empresa Ironman per 
desenvolupar aquest projecte.  
 
La Sra. Tudó pregunta si la subvenció que es donarà serà la mateixa que es 
donava a l’Ultra trail perquè creu que faltaran diners. 
 
El cònsol major afirma que es així, que en la carta de compromís s’ha mantingut 
la xifra que s’atorgava anteriorment a la nova prova, que Govern es farà càrrec 
d’una part i que també tindran patrocinadors privats, però que aquests detalls es 
definiran en el conveni. 
 
El Sr. Dolsa demana que se li faci arribar una còpia del document que es va 
signar.  
 
El cònsol respon que es farà arribar aquest document, que no s’ha fet abans 
perquè hi havia un acord de confidencialitat fins que Govern ho fes públic.  
 
El Sr. Dolsa vol felicitar el Comú per l’aportació feta al Govern.  
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 20 DE JULIOL DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Informació:   
 
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú la modificació de l’article 9.3 
de l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del 
Comú d’Ordino ampliant la facultat de delegació de la signatura a funcionaris i 
agents de l’administració de caràcter indefinit.   
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3048321, de data 10 de juliol de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Donar conformitat a la sol·licitud número 3048091, de data 23 de juny de 2020,  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
- A demanda del cap del departament de Circulació s’ha creat el formulari de 

sol·licitud de còpia compulsada de constatació d’accident (T3-345). 
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Segons el decret de delegació de facultats de data 8 de gener de 2020, publicat 
al BOPA núm. 3 de data 15 de gener de 2020, l’Hble. cònsol major, Sr. Josep 
Àngel Mortés Pons, en data 16 de juliol de 2020, va autoritzar la sol·licitud 
següent: 
 
Terrasses de bar 
 
- Número 3048332, de data 14 de juliol de 2020. 
 
Acords: 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3048332, de data 14 de juliol de 2020.  
 
Comerç 

 
- Número 3048256, de data 3 de juliol de 2020. 
- Número 3048322, de data 10 de juliol de 2020. 
- Número 3048300, de data 8 de juliol de 2020. 
- Número 3048339, de data 14 de juliol de 2020.  
- Número 3048334, de data 14 de juliol de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atesos els articles 108 punt c i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció 

Pública del Comú d’Ordino, iniciar el procés de selecció pel lloc de treball de 
professora de ball per a la Casa Pairal, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na, des de l’octubre de 2020 fins al juny de 2021, amb un salari de 22,05 
euros bruts per hora treballada.  
 

- Atesos els articles 108 punt c i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció 
Pública del Comú d’Ordino, iniciar el procés de selecció pel lloc de treball de 
monitor/a  per la Ludoescola a jornada completa, en qualitat de treballador/a 
públic/a interí/na des del setembre de 2020 fins al juny de 2021, amb un salari 
de 1.461,13 euros bruts mensuals.  
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- Atesos els articles 108 punt c i 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció 
Pública del Comú d’Ordino, iniciar els processos de selecció de 
treballadors/es públics interins pels llocs de treball següents: 
• Dos/dues monitors/es de Ludoescola de setembre a juny en horari de 

17:00 a 19:00h amb un salari de 9,61 euros bruts per hora treballada.  
• Un/una monitor/a de Ludoescola de setembre a juny en horari de 17:00 

a 20:00h amb un salari de 9,61 euros bruts per hora treballada.  
 

- Nomenar el Sr. J.R.O. com a inspector, adscrit al departament de Secretaria 
General, en qualitat de treballador públic indefinit, a partir del 31 d’agost de 
2020 amb un període de prova de 12 mesos i un salari de 1.635,96 euros 
bruts mensuals. 
 

- Nomenar el treballador públic interí 1200 com a controlador de l’aparcament 
de la Canya de la Rabassa durant el mes d’agost de 2020, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar la treballadora publica interina 1201 com a controladora de 

l’aparcament de la Canya de la Rabassa durant el mes d’agost de 2020, amb 
un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 

 
- Nomenar el treballador públic interí 1000 com a monitor de colònies 2020 amb 

un salari de 107,15 euros bruts per dia treballat. 
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1021 com a monitora de colònies 

2020, amb un salari de 107,15 euros bruts per dia treballat. 
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1199 com a monitora del casal d’estiu 

durant el mes d’agost de 2020, amb un salari de 1.187,80 bruts mensuals. 
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1021 com a monitora del casal d’estiu 

durant el mes d’agost de 2020, amb un salari de 1.187,80 bruts mensuals. 
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1080 com a monitora del casal d’estiu 

durant el mes d’agost de 2020, amb un salari de 1.187,80 bruts mensuals. 
 
- Nomenar la treballadora pública interina 1128 com a monitora del casal d’estiu 

durant el mes d’agost de 2020, amb un salari de 1.187,80 bruts mensuals. 
 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1196 com 

a monitora de casal d’estiu, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
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- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí E.B.G. com a 
cuiner de l’escola bressol des del 28 de juliol fins al 7 de setembre de 2020, 
amb un salari de 1.400,37 euros bruts mensuals. Finalment no s’incorporarà 

 
- Atès l’edicte del 2-03-2020 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, donar conformitat a: 
 
• Declarar desert aquest edicte. 
• Continuar el procés de provisió de la plaça vacant a través d’un procés 

selectiu segona convocatòria.  
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Informar a l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient de les 
actuacions realitzades en el tram del camí de l’Obaguet.  
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
ACEXP/202000019960 per un import de 14.613,42 €. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
-Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú la proposició 

de Llei de modificació de la Llei de les Finances comunals que es presentarà a 
Sindicatura, conjuntament amb la resta de comuns, en compliment de l’acord 
pres per l’Associació de comuns del 4/3/2020.  
 

- Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú deixar sense 
efecte l’acord pres pel Consell de Comú del 27 de juny de 2019 d’aprovació 
de la proposició de modificació de la Llei de Finances Comunals.  

 
- D’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el 

capítol setè de la llei 32/2014 de SFEPF, se sotmet a l’aprovació del proper 
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Consell de Comú la documentació corresponent al 1r trimestre de l’exercici 
2020.  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/306 per un import total de 70.888,90 €. 
 
• ACLO 2020/19894 per un import total de 600 €.  
• OPNP 2020/19927 per un import total de 20.468,65 €.  

 
- Proposta de resolució 

 
Es resol favorablement la sol·licitud número 10815/2020 de reducció del cànon 
de la concessió de l’explotació del refugi guardat del parc natural de la vall de 
Sorteny. 
 
------------------------------------------------------- 
 
En relació als acords del Departament de Gestió i Desenvolupment Humà, el Sr. 
Dolsa demana: 
 
Si la contractació que es fa d’un monitor de ludoescola correspon a la substitució 
d’algun treballador o és un nou lloc de treball. 
 
La Sra. Choy aclareix que es tracta d’una substitució, el lloc de treball ja existia 
però la persona que l’ocupava va plegar.    
 
D’altra banda, el Sr. Dolsa manifesta la seva disconformitat per la contractació de 
l’inspector adscrit al departament de Secretaria General. No per la persona que 
s’ha contractat sinó perquè el lloc que s’ha creat augmenta el cost del 
departament. 
 
Altrament, el Sr. Dolsa pregunta a que correspon la contractació de monitors que 
es fa en aquesta Junta de Govern.  
 
La Sra. Choy respon que són les contractacions dels monitors del casal d’estiu 
pel mes d’agost.  
Afegeix que ja es va parlar d’aquestes contractacions en la sessió de Consell 
anterior, en aquell moment, es tractava de les contractacions pel mes de juliol que 
es van fer amb caràcter d’urgència perquè no donava temps de treure l’edicte. 
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Ara, pel al mes d’agost, si que s’ha tret l’edicte i s’ha de tenir en compte que a 
aquestes contractacions no s’han de sumar les del mes de juliol. 
 
En relació a l’acord del Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, el 
Sr. Dolsa explica que ha anat a Arans per veure les obres que s’estan fent al camí 
Ral, i que ha constatat que s’està posant formigó en el mur. Vol fer constar que 
ho desaprova, que aquest camí portava més de 200 anys com estava i que 
sempre s’havia utilitzat sense necessitat de posar-li formigó.  
És evident que el camí té unes limitacions de pes que si s’excedeixen les parets 
es fan malbé.  
A més, vol recordar que es va formar personal del Comú per fer parets de pedra 
seca, i que no entén perquè s’ha de contractar una empresa per refer aquest mur 
quan al Comú hi han persones preparades per fer-ho.  
 
Aferma el desacord del grup polític que representa amb el procediment que 
s’està seguint per refer aquest mur, i demana, en nom propi i en el del partit, que 
s’aturi aquesta obra i que es faci amb pedra seca.  
 
El cònsol expressa que és veritat que sempre s’ha utilitzat aquest camí per treure 
les collites, primer amb animals més tard amb vehicles petits, i que cada cop 
circulen vehicles més grans. 
El Comú va fer un estudi del pes que podien suportar els ponts i es va senyalitzar  
però el senyal ara no hi és.  
Es tornarà a instal·lar la indicació del pes màxim autoritzat que s’ha de respectar. 
 
Pel que fa el mur, l’acabament es farà amb pedra seca. L’interior es fa amb 
formigó però el revestiment exterior va en pedra seca de manera que visualment 
continuarà sent el camí Ral com ho ha estat sempre.  
Fa molts anys ja s’havia previst refer els murs d’aquest camí però no es va fer pel 
cost i, en aquell moment, ja es va projectar fer-ho amb formigó a l’interior per 
seguretat i amb pedra seca a l’exterior perquè no hi hagi cap impacte visual.    
 
El Sr. Dolsa demana si és cert que el mur va caure perquè va entrar un camió 
amb una càrrega superior a la permesa i en aquest cas, si l’assegurança es farà 
càrrec del cost de la reparació.  
 
El cònsol major confirma que és així, i que ja s’ha passat el part a les companyies 
d’assegurances però per no enrederir els treballs el Comú ha fet reparar el camí. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 22 i 
del 30 de juny i del 13 i 20 de juliol de 2020, per assentiment. 
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3. Proposta d’Ordinació d’organització i funcionament del 
Comú d’Ordino.  

 
La Sra. Tudó expressa que en aquesta ordinació s’estipulen un mínim de tres dies 
hàbils per convocar i facilitar la documentació als membres del Comú però com a 
principi de transparència i de participació de tots els grups polítics vol demanar si 
cada setmana es pot facilitar l’acta de la Junta de Govern un cop està aprovada.  
El cònsol respon que ho miraran i que intentaran fer-ho. 
 
El Sr. Dolsa sol·licita que se li facin arribar els canvis que han hagut en l’ordinació 
perquè després de tants anys poden haver molts canvis. 
 
La Sra. Choy aclareix que en les actes de Junta de Govern i en l’exposició de 
motius de l’ordinació estan aquestes modificacions, però de totes maneres se li 
passaran. 

 
El Ple aprova, per assentiment, l’Ordinació d’organització i funcionament del 
Comú d’Ordino. CC document número 1. 

 
 

4. Convocatòria de la desena subhasta pública de les places 
d’aparcament situades a la planta soterrani -1 de 
l’aparcament la Covanella, determinades amb els números 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 i 17. 

 
El Sr. Dolsa vol saber quantes places d’aparcament s’han venut. 
 
El cònsol respon que se li farà arribar aquesta informació. 

 
El Ple aprova, per assentiment, la convocatòria de la desena subhasta pública de 
les places d’aparcament situades a la planta soterrani -1 de l’aparcament la 
Covanella, determinades amb els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16 i 17. CC document número 2. 

 
 

5. Proposta d’aprovació del Pla rector del parc natural de la vall 
de Sorteny.  
 

El Sr. Dolsa manifesta que, tal i com va dir en la Comissió, no veu la necessitat de 
fer canvis en el Pla rector del parc perquè després de 20 anys està funcionant 
perfectament.  
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El Ple aprova, per assentiment, el Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny. 
CC document número 3. 

 
 
 
 

6. Proposta d’aprovació de la modificació dels articles 2, 3, 4 i 
5 de l’Ordinació reguladora de determinades activitats al 
Parc natural de la vall de Sorteny, i la publicació al BOPA del 
text refós. 
 

El Ple aprova, per assentiment, la modificació dels articles 2, 3, 4 i 5 de 
l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de 
Sorteny i la publicació al BOPA del text refós. CC document número 4. 

 
 

7. Proposta d’aprovació del calendari i directrius per a 
l’elaboració del pressupost 2021 i la revisió del marc 
pressupostari 2020/2023.  
 

La Sra. Tudó demana que donat que s’han de fer aquestes modificacions se’ls 
tingui en compte a l’hora de fixar el nou calendari de les comissions per treballar 
els canvis. 
 
La Sra. Coma respon que transmetrà aquesta petició als caps de departament, 
que són els que han de treballar les modificacions del pressupost.  

 
El Ple aprova, per assentiment, el calendari i directrius per a l’elaboració del 
pressupost 2021 i la revisió del marc pressupostari 2020/2023. CC document 
número 5. 

 
 

8. Proposta d’aprovació de la proposició de Llei de modificació 
de la Llei de les Finances comunals que es presentarà a 
Sindicatura, conjuntament amb la resta de comuns en 
compliment de l’acord pres per l’Associació de comuns del 
4/3/2020, i deixar sense efecte l’acord pres pel Consell de 
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Comú del 27 de juny de 2019 d’aprovació de la proposició de 
modificació de la Llei de Finances Comunals. 
 

El Ple aprova, per assentiment, la proposició de Llei de modificació de la Llei de 
les Finances comunals que es presentarà a Sindicatura, conjuntament amb la 
resta de comuns en compliment de l’acord pres per l’Associació de comuns del 
4/3/2020, i deixa sense efecte l’acord pres pel Consell de Comú del 27 de juny de 
2019 d’aprovació de la proposició de modificació de la Llei de Finances 
Comunals. CC document número 6. 
 
9. Proposta d’aprovació de la documentació corresponent al 1r 

trimestre de l’exercici 2020, que consta de l’informe 
d’Intervenció en relació als aspectes derivats de la Llei 
32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal i l’informe del 
Departament de Finances de seguiment pressupostari 
trimestral a 31 de març del 2020 dels comptes comunals, 
d’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les finances 
comunals, i amb el capítol setè de la Llei 32/2014 de 
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat 
pressupostària i fiscal. 
 

El Ple aprova, per assentiment, la documentació corresponent al 1r trimestre de 
l’exercici 2020, que consta de l’informe d’Intervenció en relació als aspectes 
derivats de la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat 
pressupostària i fiscal i l’informe del Departament de Finances de seguiment 
pressupostari trimestral a 31 de març del 2020 dels comptes comunals, d’acord 
amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el capítol setè 
de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat 
pressupostària i fiscal. CC document número 7. 

 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
10. Hotel Casamanya  
 
El Sr. Dolsa proposa reformar la façana i la part exterior de l’Hotel Casamanya 
amb la finalitat de millorar la imatge de la parròquia donat que aquest edifici és la 
porta d’entrada al poble d’Ordino diu que actualment està en mal estat i no dona 
una bona imatge.  
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Afirma que està clar que ara no és el moment de fer grans inversions però es 
poden demanar uns pressupostos per arreglar l’exterior i que almenys la part 
externa faci goig i que es podria fer amb un crèdit extraordinari. 
 
El cònsol respon que li sembla una bona idea, es tindrà en compte aquesta 
proposta i treballaran per veure que es pot fer. 
 
11. Proposta d’augment del nombre de consellers 
 
El Sr. Dolsa manifesta que quan ell va ser cònsol van augmentar el nombre de 
consellers a 12 perquè la minoria tingués més representació, però el Comú 
posterior ho va canviar. 
 
Amb la reducció que es va fer de 12 consellers a 10 els membres de l’oposició 
tenen molt poca representació i per tant menys capacitat de treball. 
No és el mateix treballar una sola persona que dos. 
Per aquest motiu, el Sr. Dolsa demana que es tingui en compte aquesta petició i 
que els membres de la majoria estudiïn la possibilitat de modificar-ho.  
És molt complicat que una sola persona assisteixi a la totalitat de les Comissions i 
revisi la documentació dels Consells de Comú. 
 
La Sra. Tudó expressa que és cert que seria més àgil treballar amb un company 
però que el Comú d’Ordino és petit i ja té moltes despeses.  
Per aquest motiu sempre demana que se li facilitin les actes de la Junta de 
Govern setmanalment perquè això li permetria treballar millor amb el seu equip.   
 
Per qüestions econòmiques no està d’acord amb l’augment del nombre de 
consellers però creu que es pot millorar la feina si es facilita la documentació amb 
antelació.  
 
El Sr. Dolsa aclareix que una cosa és treballar la documentació i una altra 
l’assistència a les comissions.  
D’altra banda, no creu que el problema sigui econòmic i si convingués, ell partiria 
el seu salari amb un company, s’acaba d’aprovar una partida molt important per 
Secretaria General que ell creu que no és necessari.  
 
El cònsol major diu que es tindrà en compte la seva proposta i que miraran el 
perquè es va passar de 12 a 10 consellers.  
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
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P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   


