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CONSELL DE COMÚ 
30 DE MARÇ DE 2017 

 
 

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.31h 
Hora d’acabament: 13:51h 

 

Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons Samuel Duró Backes Vanessa Fenés Areny Xavier Herver 
Merino Marc Pons Pons 
Jordi Serracanta Marcet Maria del Mar Coma Padilla Eva Choy Guiu 
Sandra Tudó Montanya 
 

Excusen la seva absència: l'Honorable Sra. Gemma Riba Casal 
 

 

La secretària general: Zita Barrio Lopez 
 

 

Ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 22 de febrer de 

2017. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 22 i 28 de febrer i del 6, 13 i 20 de març del 2017. 
 
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici  2016. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés, dóna la benvinguda a tothom i demana si 
algú vol incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix 
l’article 22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i 
funcionament del Comú d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de  data  22 
de febrer de 2017 
 
El cònsol mejor 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 22 de febrer 
de 2017. 
 
 

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes 
de les actes de les Juntes de Govern del 22 i 28  de febrer i del 
6, 13 i 20 de març de 2017 
 
 

 
JUNTA DE GOVERN DEL 22 DE FEBRER DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 

OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 

Acord : 
 
Número 3035872, de data 3 de febrer de 2017. 
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent : 
 
AC 2017/5417, per un import de 11.998,40€. 
 

 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 

Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2017/1004. 

 
CIRCULACIÓ 
 

Acords : 
 

- Donar conformitat a resoldre al seu venciment, els contractes relatius al 
Concurs Nacional per adjudicar el subministrament de la uniformitat dels 
serveis  de circulació  comunals signats  amb  Famagusta  i  Armeria Andorrana. 

 

- Vist que la diada dels agents de circulació tindrà lloc el proper 5 de maig, 
s’acorda   l’adquisició  d’un total  d'una  medalla. 

 

 

  

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

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

- Número 3035902, de data 6 de febrer de 2017. 
 

Comerç 
 

- Número 3034375, de data 21 de setembre de 2016. 

- Número 3034376, de data 21 de setembre de 2016. 

- Número 3035633, de data 16 de gener de 2017. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Acords : 
 
 
- Vist l’informe del Comité de selecció, declarar desert l’edicte per a cobrir el lloc 

de treball de Cap de departament de GDH i tornar a convocar la plaça. 
 
- Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual 468 i 1046 del 20 

al 24 de febrer. 
 
- Autoritzar el funcionari 688 a realitzar el curs de “Formació per formadors 2”. 
 
- Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter indefinit 557 a assistir al curs 

de manipulador d’aliments, el proper dia 21 de març. 
 
- Donar conformitat a la contractació, amb caràcter d’urgència, de l'agent de 

l'administració de caràcter eventual 1063. 
 
- Donar conformitat a ajornar la data de baixa per jubilació del funcionari 625 a 

30 de juny del 2017. 
 

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 

Acord: 
 
Col·locar un punt de càrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament del Centre 
Esportiu d'Ordino, al costat de la plaça reservada per a minusvàlids. 
 

 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 

 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació dels treballs 
silvícoles de millora forestal als boscos del Principat d’Andorra pel període 2017- 
2019 (Codi; PB/CSSO/17-G). 
 
 
TURISME I ESPORTS  
 
TURISME 
 

Acord: 
 
- Donar conformitat al contracte 2007/4. 



 

5/22  

 
- Donar conformitat  al  conveni  2017/1005. 
 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 

- Tribunal de Comptes 
 
Es lliuren els informes lliurats pel Tribunal de Comptes d’Andorra i referents a les 
despeses realitzades pel Comú a càrrec de les transferències de Govern l’any 
2015 i en relació a la liquidació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 2015, 
juntament amb l’informe d’Intervenció. 
 

Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/106, per un import total de 
34.540,34€. 

• “O” 2017/4143, per un import de 8.903,69€. 
• ”LO” 2017/4145, per un import de 500€. 

 

- Modificació pressupostària 
 
Proposta de transferència de crèdit a la Conselleria d’Obres públiques i urbanisme 
per un import de 12.000€. 
 

- Central de compres 
 
Rectificar el redactat de la resolució del 30/1/2017: 
 
Adjudicar el concurs per al subministrament de 2 vehicles 4x4 i complements per la 
treta de neu per al Departament de Serveis públics del Comú d’Ordino, de la 
següent manera: 
 
Lot 1.- Dos vehicles 4x4 nous a l’empresa GARATGE NOGREDA, per un import 
total de 57.684€ (28.842€ per unitat). 
 
Lot 2.- Dos equips saladora a instal·lar als dos vehicles nous a l’empresa TOYOTA 

MOTORS, per un import total de 16.380€ (8.190€ per unitat). 
 
Lot 3.- Dos pales de treure neu amb central electrohidràulica a instal·lar als dos 
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vehicles nous a AMERICANA IMPORTS, per un import total de 19.193,14€ 
(9.596,57€ per unitat). 
 
Els lots 2 i 3 inclouen en el preu la instal·lació en els vehicles adjudicats en el lot 1. 
Tots els preus són amb impostos indirectes inclosos. 
 
En relació a aquesta junta, la Sra. Eva Choy demana incloure la següent 
constància en acta : 
 
"Pel que fa al punt de la Conselleria d'Obres i Urbanisme, volem mostrar la nostra 
total desaprovació en referència a la proposta de despesa per la contractació de 
l'arquitecte Josep Antoni Montané, per l'assessorament i seguiment dels treballs 
de  revisió del POUP. 
 
Tal i com hem pogut llegir a la premsa i en sentències de la Batllia, aquest senyor ha 
estat condemnat dues vegades per infraccions urbanístiques a la parròquia 
d'Ordino i destituït de la CTU com a representant del Comú. 
 
Per aquest motiu, no entenem com pot haver estat escollit arquitecte per 
assessorar el Comú d'Ordino en temes d'urbanisme. 
 
D'entrada qüestionem la necessitat d'un assessor vist que el Comú ja disposa 
d'un cap d'obres i d'un lletrat i a més s'ha contractat una empresa amb molts 
especialistes amb un cost de més de 200.000€ per a realitzar justament aquesta 
revisió del POUP. 
 
Vostè, Sr. Consol ens va manifestar que era algú de la vostra confiança, vist que hi 
ha hagut aprovació per part de la junta de govern, entenem que també tots els 
membres de la majoria estan a favor d'aquesta contractació. 
 
Per a nosaltres algú que ha infringit  les normatives urbanístiques en dues ocasions 
no és algú que hauria de merèixer la confiança del Comú i encara menys amb 
diners  dels  contribuents. 
 
Per a nosaltres és una manca d'ètica haver escollit aquest arquitecte. 
 
D'altra banda també ens sorprèn, i pensem que no és casualitat, que el 
pressupost del Josep Antoni Montané estigui dos euros per sota dels 12.000€ 
que permet la contractació directa del servei. 
 
El Sr. Cònsol precisa que aquesta persona no va estar destituïda de la CTU sinó 
que des del Comú es  va fer un canvi de representant a la CTU. 
 
Indica que aquesta persona no ha estat inhabilitada per a fer les tasques 
d'assessor d'urbanisme pel Comú d'Ordino, per tant no s'està infringint cap 
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normativa. 
 
La Sra. Choy precisa que es veritat que no ha estat inhabilitada però si que ha 
estat dues vegades condemnada i que hi ha molts arquitectes al país que podrien 
assumir   aquesta  tasca. 
 
El Sr. Cònsol respon que es van demanar tres pressupostos i que no s'ha infringit 
cap  norma. 
 
La Sra. Tudó afegeix que estan parlant en representació del poble i d'una major 
part dels ciutadans que els han fet arribar aquest sentiment de frustració davant 
d'aquest fet." 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta  de Govern 
del 22 de febrer de 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN  DEL 28 DE FEBRER DE 2017 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 

OBRES I URBANISME 
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3036015, de data 17 de febrer de 2017. 
− Número 3036073, de data 24 de febrer de 2017. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
ACEXP 2017/5092, per un import de 8.032,18€. 
  
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 

Resoldre favorablement les següents sol·licituds de descàrrec : 
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Denúncia número 24354. 
 

Resoldre favorablement les següents sol·licituds d’emplaçament de gual: 
 
- Número de sol·licitud 3035893, de data 6 de febrer de 2017. 
- Número de sol·licitud 3035908, de data 7 de febrer de 2017. 
 
 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 

Acord : 
 

− Donar conformitat a la demanda efectuada per carta de la directora de l’escola 
francesa de primària, per a la utilització de la Sala la Cortinada de l’ACCO, per 
celebrar l’espectacle de fi de curs, el proper 20 de juny. 
 
Es dóna conformitat a l'accés a dita sala dos dies abans per a poder dur a terme 
les repeticions. 
 

− Donar conformitat a la demanda de l’Esbart de les Valls del Nord, per a poder 
utilitzar el linòleum per a una ballada benèfica a la Salle, a la Seu d’Urgell, el dia 18 de 
març. 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 

Acord: 
 
Donar conformitat al programa del cicle de xerrades per la gent gran 2017. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ  
 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 

− Número 3036030, de data 21 de febrer de 2017. 
− Número 3036053, de data 23 de febrer de 2017. 
− Número 3035901, de data 6 de febrer de 2017. 
− Número 3035930, de data 8 de febrer de 2017. 
− Número 3035968, de data 13 de febrer de 2017. 
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− Número 3035969, de data 14 de febrer de 2017. 
− Número 3035983, de data 15 de febrer de 2017. 
− Número 3035988, de data 15 de febrer de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Acords : 
 
S'acorda que la funcionària 067 ocupi el lloc de treball de Cap de secció de 
despeses a partir de l'1 de març 2017. 
 

  

TURISME I ESPORTS  
 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 

Acords: 
 
− Donar conformitat a l’enquesta de satisfacció del CEO. 
 
− Donar conformitat a la demanda efectuada mitjançant correu electrònic de data 

17 de febrer de 2017, de la productora INDEPENDENT CLUB, i autoritzar el 
rodatge al CEO d’un capítol de la sèrie “FELIX”, el proper dimarts 14 de març, 
dia de la Constitució, prèvia autorització del ministeri d'Afers Socials, Justícia i 
Interior. 

 
− Declarar desert l’edicte del concurs amb caràcter d’urgència per contractar 

una empresa per realitzar la neteja i desinfecció del CEO. 
 

FINANCES I PRESSSUPOST 
 
 

INTERVENCIÓ I FINANCES 
 

Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
      “O” 2017/143, per un import total de 16.733,56€, “O” 2017/145, per un import  

total de 5.831,19€. 
•   “LO” 2017/4751, per un import de 370€. 
•   “LO” 2017/4752, per un import de 370€. 
•   “LO” 2017/4750, per un import de 536,08€. 
•   “O” 2017/4744, per un import de 382.40€. 
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•   “O” 2017/4745, per un import de 764,78€. 
•   “O” 2017/4746, per un import de 6.500,64€. 
•   “O” 2017/4747, per un import de 1.404,11€. 
•   “O” 2017/4748, per un import de 82,59€. 
•   “O” 2017/4749, per un import de 165,19€. 

   
- Modificacions pressupostàries 

 
A proposta de la junta, s'aprova el crèdit extraordinari a la Conselleria de Turisme i 
Esports, per un import de 2.459€. 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta  de Govern 
del 28 de febrer de 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 6 DE MARÇ DE 2017 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
 

OBRES I URBANSIME 
 
 

OBRES I URBANISME 
 

Acord : 
 
Donar conformitat al conveni 2017/1006. 
 

Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Número 3036118, de data 3 de març de 2017. 
 

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 

Acord : 
 
Vista la sol·licitud núm. 3035457, i l’escriptura de divisió en règim de propietat 
horitzontal, es dóna conformitat a la inscripció al registre del cadastre de les 
unitats immobiliàries següents: 
 

• Unitat immobiliària número 1.- Referència cadastral 3U01836 
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• Unitat immobiliària número 2.- Referència cadastral 3U01837 
• Unitat immobiliària número 3.- Referència cadastral 3U01838 
• Unitat immobiliària número 4.- Referència cadastral 3U01839 
• Elements comuns, Referència cadastral  3U01841 
 

S’acorda donar de baixa al registre del cadastre la UC “Casa nova Pereguïda” 
Referència cadastral 3U01262. 

 
Es dóna conformitat a modificar al registre del cadastre el límit de la parcel·la de 
ref. 3P01262, amb la finalitat de contemplar la voravia pública de titularitat del 
Comú d’Ordino. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ  

 
 

SERVEIS: 
 

A proposta de la junta, es dóna conformitat al contracte 2017/1007 
 

CIRCULACIÓ: 
 

Resoldre favorablement les següents sol·licituds de descàrrec: 
 

- Denúncia número 24315. 

- Denúncia número 24492. 

- Denúncia número 24531. 
 
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec: 
 

- Denúncia número 24391. 

- Denúncia número 24910. 
 

Resoldre favorablement les següents sol·licituds d’emplaçament de gual: 
 

- Número 3036014, de data 17 de febrer de 2017. 

- Número 3035814, de data 1 de febrer de 2017. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ  
 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Utilització de nom 
 

Número 3036082, de data 28 de febrer de 2017. 
 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Acords : 
 

- Donar conformitat a allargar el permís administratiu no retribuït en 6 mesos més 
(art.55.c.7.1 del text refós de l'Ordinació de la funció pública) sol·licitat pel 
funcionari 563. 

 

- Donar conformitat modificar la jornada laboral de l'agent de l'administració de 
caràcter eventual 1059. 
 
 

FINANCES I PRESSUPOST  
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 

Acords: 
 

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
“O” 2017/150 per un import total de 8.031,50€.  
“O” 2017/152 per un import total de 4.720,21€. 

 

- Central de compres 
 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 
convocar el concurs, conjunt amb el Comú de la Massana, per la homologació del 
subministrament de material d’oficina i material per a treballs manuals (Codi 
PB/CSO/17-C). L’autorització de la despesa es formalitzarà en el moment del 
compromís de l’adquisició. 
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- A proposta de la junta, donar conformitat al crèdit extraordinari al Centre 
esportiu d’Ordino, per un import de 150,55€. 

 

- Condonació de deutes SECNOA, SAU 
 
El Consell d’administració de la societat SECNOA, SAU, en data 21 de febrer del 
2017 ha acordat sol·licitar al Comú d’Ordino la condonació dels deutes acumulats 
per impagament del cànon d’explotació de la temporada 2015/2016, per un 
import de 926.300€. 
 
Com s’ha fet en darrers exercicis, considerant la situació econòmica de la societat 
d’acord amb les dades econòmiques aportades com a situació provisional a 
31/12/2016, a proposta de la junta, es dona conformitat a l’acceptació d’aquesta 
condonació, atès que els resultats obtinguts per la societat impossibiliten el fer 
front al pagament del cànon. 
 
Aquesta operació no afecta al romanent de tresoreria acumulat, ni al compte de 
resultat econòmic-patrimonial de l’exercici 2017 comunal, atès que es va dotar 
una provisió per possible incobrabilitat al tancament de l’exercici 2016, no obstant 
aquesta operació es reflecteix al pressupost amb aplicació al capítol 8 d’actius 
financers. 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta  de Govern 
del 6 de març del 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 13 DE MARÇ DE 2017 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 6 de març de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 

OBRES I URBANISME  
 

OBRES I URBANISME 
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 

- Número 3036133, de data 7 de març de 2017. 

- Número 3036140, de data 7 de març de 2017. 

- Número 3036169, de data 9 de març de 2017. 
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Obra Menor: 
 
Número 3036131, de data 6 de març de 2017. 
 

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 

Acords: 
 

- Vista la sol·licitud núm. 3036005, donar conformitat a la modificació de la 
superfície  inscrita  al  cadastre  referència cadastral  3U23773  (codi 301-295). 
 

- Donar conformitat a lliurar a l’Àrea de Cartografia del Govern d’Andorra Govern en 
format digital els números de portal, als efectes d’introduir aquesta informació a la 
base de dades de carrers del Govern. 
 
 

ANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
 
CIRCULACIÓ 
 

Resoldre favorablement la següent sol·licitud de descàrrec : 
 
Denúncia número 24494. 
 

Resoldre desfavorablement la següent sol·licitud de descàrrec : 
 
Denúncia número 24506. 
 

Acord : 
 
Deixar sense efecte la resolució 5841. 
 

 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 

Es resol favorablement la proposta de despesa següent : 
 
AC. 6134, per un import de 5.016€. 
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ADMINISTRACIÓ,  COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 

- Número 3035976, de data 14 de febrer de 2017. 
- Número 3036096, de data 1 de març de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Acords : 
 
Donar conformitat a la demanda del funcionari 454 i atorgar-li un permís 
administratiu no retribuït de tres mesos a partir del 13 de març d'enguany. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 

Resoldre favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP 2017/5546, per un import de 1.306,25€. 
 

 

TURISME I ESPORTS 
 
 
TURISME 
 

Acords: 
 
- Sol·licitar al Quart d’Ordino, mitjançant carta, la cessió del terreny del bosc de 

Segudet per poder convocar un concurs públic per ampliar la zona amb 
tirolines i concessionar la seva explotació. 

 
- Donar conformitat a que el Comú d’Ordino estigui present a la zona 

institucional del VIVAND del 5 al 7 de maig de 2017. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU: 
 

Acords: 
 
- Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tots els corredors que 

participin a la JAM EXTREM que es celebrarà els propers dies 7, 8 i 9 d’abril a 
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l’estació d’Ordino – Arcalís. 
Els acompanyants beneficiaran del preu resident de 6,50€. 

 
- Donar conformitat al conveni de cessió a precari d’us de 25 tarimes entre el 

Govern i el Comú d’Ordino. 
 

 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 

Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
“O” 2017/208 per un import total de 1.337,58€.  
“O” 2017/210 per un import total de 25.691,41€. 

• O 2017/5945, per un import de 1.924,02€. 
• 2017/6210, per un import de 3.490,97€. 
• LO 2017/6232, per un import de 1.368€. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Conselleria de Finances i Pressupost, per un import 
de 1.100€. 
 

- Central de compres 
 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 
convocar el concurs per a l’homologació del subministrament de productes 
químics per a les piscines i les zones de relax del Centre esportiu d’Ordino (Codi 
PB/CSU/17-F). L’autorització de la despesa es formalitzarà en el moment del 
compromís de l’adquisició. 
 

- Correspondència de facturació 
 
Es dóna conformitat, a partir de l’exercici 2018, a suprimir l’enviament de les 
cartes  d’informació en relació  a les  facturacions  tributàries  anuals (foc  i lloc, 
propietat, radicació comercial, rètols,.. ) que representa un estalvi de recursos i un 
compromís amb el medi ambient. 
 
És obligació del Comú la notificació del període voluntari de pagament, la qual 
cosa es fa per publicació del calendari fiscal al Bopa, al butlletí comunal i a les 
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webs corporatives. 
 
Excepcionalment, a demanda expressa dels obligats tributaris que aportin una 
adreça electrònica, es podrà enviar per aquesta via el detall de la facturació. 
L'enviament en paper es continuarà efectuant a aquells titulars majors de 65 anys 
que  ho  sol·licitin. 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta  de Govern 
del 13 de març del 2017, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DE GOVERN DEL 20 DE MARÇ DE 2017 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 13 de març de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 

Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec 
 

- Denúncia número 24384. 

- Denúncia número 24971. 
 

 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR  
 
 

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 

Acords : 
 
- Autoritzar a l’empresa Xperience a dipositar unes caixes per la recollida de 

material escolar i d’higiene, per portar a Ouzina-Marroc, al centre esportiu, la 
ludoescola i l’escola bressol. 

 
 
- Col·laborar amb Kunstank, amb el projecte de Domènec Montané que 

presenta una reflexió al voltant del concepte de la imatge i la seva 
preponderància en el món contemporani, al passadís interior de l’edifici del Prat 
de Call, amb la impressió de 20 cartells, invitació digital, plotter paper, 
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col·locació de l’obra, pintura i neteja, suport institucional en quant a la difusió 
del projecte. 

 
- Donar conformitat a  la  sol·licitud  número 8002/2017. 
 

 

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

Acords 
 
Atenent al que estableix l’article 8.1, del Decret legislatiu del 26 de novembre del 
2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional 
d’electors. 
 
Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Comerç 
 

Número 3036044, de data 23 de febrer de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Acords 
 
Conselleria d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar social 
 

- Donar conformitat a contractar: 
 

• 8 agents de l'administració de caràcter eventual, monitors pel casal d'estiu, 
pels mesos de juliol, agost i de l'1 al 7 de setembre de 2017. 

 
• 2 agents de l'administració de caràcter eventual, monitors de colònies del 20 

al 26 d'agost de 2017 
 

Publicar al Bopa l'edicte corresponent. 
 

Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat 
 

- Donar conformitat a contractar 5 agents de l'administració de caràcter 
eventual, agents de medi ambient pel manteniment de camins de la parròquia i 
altres tasques, per l'any 2017: 
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• 1 agent del 15 al 30 de juny.  
• 2 agents al mes de juliol. 
• 2 agents al mes d'agost. 

 

Publicar al Bopa l'edicte corresponent. 
 
Conselleria de Manteniment, serveis i Circulació 
 

- Donar conformitat a contractar 6 agents de l'administració de caràcter 
eventual: 

 
• 1 paleta, de l'1 de maig i màxim 18 mesos. 
• 5 operaris de manteniment, de l'1 de maig al 31 d'octubre 2017. 

 
Publicar al Bopa els edictes corresponents. 

 
Conselleria de Turisme i Esports: 
 

- Donar conformitat a contractar 3 agents de l'administració de caràcter 
eventual : 

 
• 1 guia per la mola i la serradora de cal Pal, del 30 de juny al 4 de setembre 

2017. 
• 2 guies per la mina de Llorts, del 16 de juny al 16 d'octubre 2017 i del 30 

de juny al 3 de setembre 2017. 
 

Publicar al Bopa els edictes corresponents. 
 

- Donar conformitat a contractar 1 agent de l'administració de caràcter eventual, 
en el lloc d'administratiu de l'oficina de turisme, del 29 de juny al 17 de 
setembre 2017, i publicar al Bopa l'edicte corresponent. 

 

Reglament de sistemes de compensació : 
 
Donar conformitat a compensar amb descans les 8 hores de disponibilitat horària 
que s'inclouen al total d'hores setmanals si la setmana de guàrdia inclou algun 
festiu de calendari segons el que preveu el reglament de sistemes de 
compensació del Comú d'Ordino (art.9 i annex 1). 
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TURISME I ESPORTS 
 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 

Acords: 
 
Donar conformitat a celebrar el dia mundial de la Salut, el proper divendres 7 
d’abril, obrint gratuïtament a tothom les classes dirigides de fitnes que oferim 
normalment aquest dia. 
 

 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 

Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
“O” 2017/221 per un import total de 3.541,21€  
“O” 2017/220 per un import total de 2.038,53€ 

•  O 2017/6473, per un import de 23.000€. 
•  LO 2017/6486, per un import de 23.477,84€. 
•  LO 2017/6530, per un import de 6.697,96€. 

 

- SAIG 
 
Donar conformitat al conveni, entre el Comú i la Cambra de SAIG, per a l’encàrrec i 
remuneració de l’execució forçosa d’actes administratius executoris. 
 

- Reconducció de compromisos de despesa: 
 
A proposta de la junta, donar conformitat a la reconducció al pressupost 2017, 
dels compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici 2016, per 
un import total d’1.007.111,01€. 
 

- Procediment registre de contractes 
 
Modificar i ampliar el procediment de registre de contractes amb un annex 1. 
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- Modificació de l’ordinació de preus públics 2017 
 
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus 
públics per a l’exercici 2017 següent: 
 

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de 
novembre del 2016 
 
Article primer 
 

S’aprova modificar l’article 35 “Cessió d’espais o sales”, apartat 2 “Imports”, 
subapartat b.4) “Andorra Centre Congrés Ordino”,que queda de la següent 
manera: 
 
Article 35. Cessió d’espais o sales 
... 
2. Imports 
 
b4. Andorra Centre Congrés Ordino ( ACCO ): 
 

Sala Preu per dia 
1.- La Cortinada 700 € 
2.- Sornàs 650 € 
3.- Arans 600 € 
(1+2+3 ) Ordino 1.500 € 
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. 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta  de Govern 
del 20 de març del 2017, per unanimitat. 
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3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de 
l’exercici 2016. 

 
La Sra. M. del Mar Coma Padilla fa un breu resum dels comptes per a la seva 
aprovació 
 
La Sra. Choy en nom de la minoria, indica que s'abstenen a l'aprovació dels 
comptes, pel mateix motiu pel qual es van abstenir pel pressupost i també per les 
diferències que existeixen entre el que es va pressupostar i el que s'ha liquidat. 
 
S'aproven els comptes anuals del Comú d'Ordino de l'exercici 2016 per majoria 
(7) amb l'abstenció de la minoria (2). 
 

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                   Vist i plau, 
La  secretària  general                                                   El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 
 


