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CONSELL DE COMÚ 
31 DE MARÇ DE 2022 

 
 
Lloc: Sala de Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino. 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.30 h 
Hora d’acabament: 13.46 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
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. 
 
Excusa la seva absència l'Honorable conseller Eduard Betriu Lizarte. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 23 de febrer de 2022. 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 21 de febrer i de 

l’1, 7, 15 i 21 de març de 2022. 
 

3. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit per ratificar l’avenç de fons de 
3.000 € atorgat pels cònsols, per fer una aportació econòmica com a ajut 
humanitari al poble d’Ucraïna. 

 
4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió de Comunicació i 

Sistemes d’Informació i GDH per un import de 7.500 €. 
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5. Proposta d’aprovació de la relació dels compromisos no liquidats a 31 de 
desembre de 2021 que s’han de reconduir al pressupost de 2022, amb càrrec 
a romanent de tresoreria. 

 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
El Sr. Dolsa demana incloure un punt referent al conveni entre el Quart d’Ordino i 
Govern.  
  
No havent-hi cap intervenció més es passen a tractar els diferents punts de l’ordre 
del dia. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de Consell de Comú de data 23 de febrer 

de 2022 
 
El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova l’acta corresponent a la sessió de Consell de Comú del 23 de febrer de 
2022. 
 

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

21 de febrer i de l’1, 7, 15 i 21 de març de 2022 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 21 DE FEBRER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a les bases que regulen el projecte de pressupost participatiu 
per a l’any 2022. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3056020, de data 16 de febrer de 2022. 
- Número 3056021, de data 16 de febrer de 2022. 
- Número 3055731, de data 1 de febrer de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3055969, de data 14 de febrer de 2022. 
- Número 3056036, de data 17 de febrer de 2022. 
- Número 3056049, de data 18 de febrer de 2022. 
- Número 3056059, de data 18 de febrer de 2022. 
 
Obra major: 
 
- Número 3054964, de data 16 de desembre de 2021. 
- Número 3055101, de data 23 de desembre de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
S’acorda no renovar i donar per finalitzada la relació contractual establerta amb 
l’empresa contractada per a la redacció del pla de prevenció i control de la 
legionel·la i desinfecció de les diferents instal·lacions del Comú d’Ordino. 
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
A demanda del Departament de Manteniment i Serveis Públics s’ha creat el 
formulari, i el tràmit corresponent, de sol·licitud de concessió de lloc 
d’enterrament. 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de comerç número 3055939, de data 11 de 
febrer de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Actualitzar el lloc de treball d’agent de Medi Ambient – guia de muntanya, grup 

C, nivell 3. A partir de l’1 de març de 2022 passarà a anomenar-se cap secció 
de l’ús públic del Parc natural de la vall de Sorteny (grup C, nivell 1), amb 
l’estructura retributiva detallada a l’acta.  

 
- S’acorda compensar al personal del Departament de Manteniment i Serveis 

públics les dietes pels àpats realitzats a l’interior amb motiu de permanències 
ininterrompudes al lloc de treball, durant la realització de tasques de treta de 
neu, el 15 de febrer de 2022. 
 

- S’acorda iniciar un procés per a la cobertura del lloc de treball de 
recepcionista del Centre Esportiu, durant els caps de setmana, amb un salari 
de 9,93 euros bruts hora.  

 
- S’acorda nomenar M.J.J.A. com a administrativa del Departament de 

Manteniment i Serveis Públics, en qualitat de treballadora pública interina del 
22 d’abril de 2022 al 21 d’abril de 2024 (24 mesos) a jornada completa, amb 
un salari de 1.296,92 euros bruts mensuals i un període de prova de tres 
mesos des de la data d’inici.   
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 
del lloc de treball de conserge del pavelló de Germans de Riba, per una 
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jornada de treball de 40 hores setmanals, amb un salari de 1.227 euros bruts 
mensuals.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
1237 en el lloc de treball de conserge del pavelló Germans de Riba, a partir 
del 24 de febrer de 2022 i durant el procés de selecció d’aquest lloc de treball, 
amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals i una jornada de treball de 40 
hores setmanals.     
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1252 
en el lloc de treball de monitor de Ludoescola, de l’1 al 4 de març de 2022, 
amb un salari hora de 9,93 euros bruts l’hora.    

 
- Donat que la treballadora pública 557 es troba de baixa mèdica i que, 

properament, la funcionària 44 iniciarà un període de vacances, s’acorda 
nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1000 com a 
auxiliar de la casa pairal del 25 de febrer al 4 de març de 2022 amb un salari 
de 9,93 euros bruts l’hora.   
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de cessió d’espais número 3055956, de data 
11 de febrer del 2022. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/23 per un import total de 213.155,33  €. 

 
• O 2022/5004 per un import de 415 €. 
• ACLO 2022/4543 per un import de 3.000 €. 
• ACLO 2022/4633 per un import de 350 €. 
• ACLO 2022/4634 per un import de 350 €. 
• ACLO 2022/4635 per un import de 350 €. 
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• ACLO 2022/4636 per un import de 350 €. 
• ACLO 2022/4638 per un import de 350 €. 
• ACLO 2022/4640 per un import de 350 €. 

 
- Central de contractació 
 

• Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2022/887 i 2022/888, per 
imports de 40.000 € i 15.000 €, respectivament, s’aprova el plec de bases i 
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs 
públic nacional pels treballs tècnics d’auditories energètiques als edificis del 
Comú d’Ordino.  

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/4248, per un import de 4.000 

€, s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per a la contractació d’una 
empresa per efectuar les anàlisis de superfícies i d’aigua de diferents zones 
del Centre Esportiu d’Ordino.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L’1 DE MARÇ DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Denegar la demanda de documentació, en relació al carrer Bony de Sant Quiri, 
formulada pels presidents de les Comunitats de Propietaris dels edificis Balcó 
d’Ordino blocs II, III, IV i V, mitjançant carta amb data 25 de gener de 2022. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Obra menor: 
 
- Número 3056081, de data 21 de febrer del 2022. 
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- Número 3056117, de data 23 de febrer del 2022. 
 

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord:  
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3054686, de data 30 de novembre del 
2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord: 
 
- Donar conformitat perquè la funcionària 70 desenvolupi funcions com a 

professora de jazz, fora de l’horari laboral i a temps parcial, fins al mes de 
juny de 2022.  

 
- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1250 com a monitor de 

Ludoescola, del 2 de març a l’1 juliol de 2022, en horari de 17 a 19 h, amb un 
salari de 9,93 euros bruts hora. 
  

- Atès l’edicte del 31-1-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics, 
en qualitat de treballador públic interí, i segons l’informe del comitè tècnic de 
selecció, s’acorda declarar desert aquest edicte.  
 

- Atès que l’edicte del 31-1-2022 s’ha declarat desert, s’acorda iniciar un 
procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’operari de 
Manteniment i Serveis Públics en qualitat de treballador públic interí per un 
període de 12 mesos, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 31-1-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir un lloc de treball d’operari d’aparcament, en qualitat de treballador 
públic interí, i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar 
desert aquest edicte. 
 

- Atès que l’edicte del 31-1-2022 s’ha declarat desert, s’acorda iniciar un 
procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’operari 
d’aparcaments, en qualitat de treballador públic interí, durant un període de 24 
mesos (ampliable per una sola vegada per un termini màxim de fins a dotze 
mesos) i amb un salari de 1.346,48 euros bruts mensuals. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/28 per un import total de 35.277,29 €. 

 
• OPNP 2022/5846 per un import de 4.402,90 €. 

 
- Subhasta de béns 
 
S’acorda l’adjudicació definitiva de 15 bicicletes estàtiques de ciclisme indoor de 
la marca Sxwhinn amb consola, al preu de sortida de 125 € cada una, 
adjudicades provisionalment en subhasta pública el 7/2/2022. 
 
- Publicacions al BOPA 
 
• Publicar al BOPA la relació MUL45, de sancions de circulació que no han 

pogut estar notificades de forma individual.  
 
• Publicar al BOPA, la relació 63, de la notificació col·lectiva de resolució 

d’aprovació de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers 
el Comú d’Ordino.  

 
- Central de contractació 

 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/5758 per un import de 7.575 €, 
s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional pel subministrament de sal de desgel pel 
Comú d’Ordino.  
 
En relació a aquesta acta de Junta de Govern, el Sr. Dolsa sol·licita el document 
de cessió del dret de pas del carrer Bony de Sant Quiri, manifesta que coneix bé 
aquest assumpte perquè quan ell era cònsol les diferents comunitats de 
propietaris volien que el carrer passés a ser públic però els propietaris de les 
parcel·les afectades no van arribar a un acord, per tant, en aquell moment, no hi 
havia cap dret de pas al carrer Bony de Sant Quiri.  
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Afirma estar al corrent d’aquest tema perquè coneixia el propietari de la parcel·la 
que hauria d’haver concedit el dret de pas i no li consta que hagi estat així.  
 
El cònsol major aclareix que la Junta de Govern va acordar no lliurar el document 
a les comunitats de propietaris perquè no és el Comú d’Ordino qui el signa sinó la 
societat titular de les parcel·les. Subratlla que és una societat qui dona el dret de 
pas i no una persona física com ha citat el Sr. Dolsa, afegeix que aquesta societat 
encara està activa però ningú respon per ella. 
 
El Sr. Dolsa nega que sigui així, i apunta que si el Comú autoritza l’accés per 
aquest carrer a més edificis farà un recurs perquè considera que les dimensions 
del carrer no donen cabuda a tanta gent.  
 
El cònsol major explica que han mantingut reunions amb els diferents veïns per 
exposar la problemàtica però, malauradament, no existeixen masses solucions; 
hauran d’anar a la justícia per resoldre els dilemes amb la societat titular del 
carrer. 
 
El Sr. Dolsa aferma que el representant de la societat no va atorgar cap dret de 
pas, i segons al·lega, el dret de pas era d’aquell senyor, seu personal, i no de la 
societat. 
 
El cònsol major subratlla que, segons la informació que disposa el Comú, el titular 
de la parcel·la és la societat, i donat que el dret de pas és un document signat 
entre particulars han de mirar si se li pot facilitar la còpia que ha sol·licitat.  
 
El Sr. Dolsa manifesta que, si cal, demanarà el document per via judicial.  
    
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE MARÇ DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
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- Número 3056176, de data 2 de març de 2022. 
- Número 3056197, de data 3 de març de 2022. 
- Número 3056216, de data 4 de març de 2022. 
- Número 3056218, de data 4 de març de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3056151, de data 1 de març de 2022. 
- Número 3056182, de data 2 de març de 2022. 
- Número 3056208, de data 3 de març de 2022. 

 
Obra major: 
 
Número 3054591, de data 19 de novembre de 2021. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Acord: 
 
Subvencionar en un 20% els viatges amb pernoctacions previstos en el calendari 
d’activitats pel 2022 de la gent gran d’Ordino. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens de població 

 
- Número 3055766, de data 2 de febrer de 2022. 
- Número 3056207, de data 3 de març de 2022. 

 
Comerç 

 
- Número 3048501, de data 24 de juliol de 2020. 
- Número 3055990, de data 15 de febrer de 2022. 
- Número 3056057, de data 18 de febrer de 2022. 
- Número 3056121, de data 23 de febrer de 2022. 
- Número 3056132, de data 24 de febrer de 2022. 
- Número 3056142, de data 25 de febrer de 2022. 
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- Número 3056149, de data 1 de març de 2022. 
- Número 3056152, de data 1 de març de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- D’acord amb l’article 68 (adscripció temporal) de l’Ordinació del 19-2-2020 de 

funció pública del Comú d’Ordino, vistos els informes emesos i segons la 
sol·licitud formulada per l’interessat, s’acorda que el treballador públic indefinit 
1220 ocupi el lloc de treball de cap de secció de la Ludoescola (grup B nivell 
2) a través d’una adscripció temporal a partir de l’1 d’abril de 2022 i durant el 
període de baixa mèdica de la funcionària amb codi 33, amb un salari de 
1.895,51 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de 
tècnic del Punt d’Informació Juvenil, en qualitat de treballador públic interí, 
amb un salari de 1.592,08 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura de cinc places del lloc 

de treball d’operari forestal en qualitat de treballador públic interí, per a 
diferents períodes durant la temporada d’estiu, amb un salari de 1.227 euros 
bruts mensuals.  

 
- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 

d’informador per a l’atenció al públic a la caseta d’informació del parc natural 
de la vall de Sorteny, en qualitat de treballador públic interí de l’1 de juny al 30 
de setembre de 2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 

d’atenció al públic i control de l’aparcament de la Canya de la Rabassa, en 
qualitat de treballador públic interí de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2022, amb 
un salari de 1.227 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura de quatre places pel 
lloc de treball de controlador de l’aparcament de la Canya de la Rabassa, en 
qualitat de treballador públic interí, durant els mesos de juliol i agost, amb un 
salari de 1.227 euros bruts mensuals. 

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura de tres places del lloc 

de treball de monitor referent pel casal d’estiu en qualitat de treballador públic 
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interí, del 5 de juliol al 7 de setembre de 2022, amb un salari de 1.310,21 
euros bruts mensuals.   
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura de diverses places 
pel lloc de treball de monitor pel casal d’estiu, en qualitat de treballador públic 
interí, pels mesos de juliol, agost i setembre, amb un salari de 1.227 euros 
bruts mensuals. 

 
- S’acorda iniciar el procés de selecció per a la cobertura de diverses places pel 

lloc de treball d’informador turístic, dels diferents punts d’informació, en 
qualitat de treballador públic interí, per a la temporada d’estiu, amb un salari 
de 1.227 euros bruts mensuals.  
 

AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Autoritzar la filmació d’un espot publicitari pal Coll d’Ordino i a la pista d’accés al 
Bony de les Neres. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
  
- Donar conformitat a la modificació de l’horari d’atenció al públic del personal 

de l’oficina de turisme que a partir d’ara serà de dilluns a dissabte de 9 a 14h i 
de 14:30 a 17:30 h, i els diumenges de 9 a 14 h.   
Els mesos de juliol i agost es mantindrà l’horari actual, de 8:30 a 18 h. 

 
- Es resol favorablement la proposta de despesa AC 2022 00000 5981, per un 

import de 12.000 €. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
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Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un suplement de crèdit per ratificar 
un avenç de fons de 3.000 €. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament 

O 2022/33 per un import total de 266.307,54 €. 
 
• Atès l’article 8 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici 2022 “ avenços de 

fons” i l’article 84 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, Els cònsols 
acorden: 
 
o Atorgar un avenç de fons per un import de 3.000 € destinats a realitzar un 

ajut econòmic, per qüestions humanitàries, al poble d’Ucraïna. 
 

o Sol·licitar l’aprovació en el proper Consell de Comú del suplement de crèdit 
corresponent per l’import esmentat el qual es finançarà mitjançant 
romanent de tresoreria disponible. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 
Social per un import de 290 €. 
 
- Central de contractació 
 
Donat que per edicte del 17/1/2022 es va convocar el concurs per a la realització 
dels treballs de reparació de paviment al casc antic d’Ordino, expedient 2022/02, 
segons les ofertes presentades i vista la proposta d’adjudicació presentada per la 
mesa de contractació, en aplicació dels criteris d'adjudicació establerts, s’acorda 
adjudicar la realització dels treballs de reparació de paviment al casc antic 
d’Ordino a l'empresa Simco Construcció. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 15 DE MARÇ DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al protocol d’entesa 2022/1007. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Segons la carta rebuda, amb data 2 de març de 2022, s’acorda lliurar al Quart 
d’Ordino una còpia del projecte de licitació, de les factures i del contracte 
d’adjudicació de l’obra de construcció d’un aparcament. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud d’obra menor següent: 
 
Número 3056297, de data 10 de març de 2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  

 
Cens de població 

 
- Número 3056245, de data 8 de març de 2022. 

 
Comerç 

 
- Número 3055903, de data 8 de febrer de 2022. 
- Número 3056251, de data 8 de març de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
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- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1189 com a agent de Medi 
Ambient, de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2022, amb un salari 1.408,50 
euros bruts mensuals. 
 

- S’acorda la prolongació de la relació de treball de la funcionària 22 fins al 31 
de maig de 2022.  

 
- Atès l’edicte del 21-02-2022 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir la plaça del lloc de treball de recepcionista del Centre Esportiu pels 
caps de setmana, en qualitat de treballador públic interí, vist l’informe de la 
cap del Departament d’Esports i del Centre Esportiu i segons el punt a de 
l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino: 
 
S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
1253 com a recepcionista del Centre Esportiu durant els caps de setmana, 
des del 15 de març de 2022 i mentre es desenvolupa el procés de provisió 
d’aquest lloc de treball, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1021 com a auxiliar de la 

casa pairal, des del 21 de març de 2022 i durant el període de baixa mèdica 
de la treballadora pública amb codi 557, amb un salari de 1.227 euros bruts 
mensuals.  
 

- Es declara desert l’edicte del 14-02-2022 pel qual es convocava un 
procediment selectiu per a la cobertura de cinc llocs de treball d’operari de 
Manteniment i Serveis Públics en qualitat de treballadors públics interins, de 
maig a octubre de 2022. 

 
- Atès que l’edicte del 14-02-2022 s’ha declarat desert, s’acorda continuar el 

procés de selecció per a la cobertura de cinc places del lloc de treball 
d’operari de Manteniment i Serveis Públics, en qualitat de treballadors públics 
interins de maig a octubre de 2022. 

 
- Ateses les sol·licitud formulades per la treballadora pública indefinida 1083 i 

per la FAN, donar conformitat al permís administratiu sol·licitat. 
 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 957 com a educadora de 

l’escola bressol, de l’1 de maig al 31 de juliol de 2022, amb un salari de 
1.509,21 euros bruts mensuals. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de cessió d’espais següent: 
 
Número 3056191, de data 3 de març del 2022. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un crèdit extraordinari a la Comissió 
de Comunicació i Sistemes d’Informació i GDH, per un import de 7.500 €. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament 

O 2022/40 per un import total de 43.591,80 €. 
 
• OPNP 2021/53462 per un import de 1.213,20 €. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 
Social per un import de 3.000 €. 
 
- Central de contractació 
 
Donat que l’empresa ASSAP Assegurances ha notificat la seva voluntat de no 
renovar el contracte amb el Comú d’Ordino corresponent a la mútua 
asseguradora per les prestacions complementàries del personal: 
 
S’acorda acceptar la no renovació d’aquest contracte i aprovar un nou plec de 
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs 
públic per a la contractació d’una mútua asseguradora per les prestacions 
complementàries del personal del Comú i de la Mancomunitat de Serveis 
d’Ordino. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 21 DE MARÇ DE 2022 

 
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 d’obra menor següents: 
 
- Número 3055735, de data 1 de febrer de 2022. 
- Número 3056316, de data 11 de març de 2022. 
- Número 3056343, de data 16 de març de 2022. 
- Número 3056381, de data 18 de març de 2022. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3056281, de data 10 de març de 

2022. D’alta banda, donar de baixa al registre del cadastre la unitat cadastral 
3U05204. 

  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
D’acord amb la proposta d’Andorra Sostenible, en el marc de la iniciativa de lluita 
contra el canvi climàtic l’hora del planeta, s’acorda apagar els llums dels edificis 
comunals, excepte del CEO, el dissabte 26 de març de 2022 de les 20:30 a les 
21:30 h. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
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Atenent al que estableix l’article 8.1, del Decret legislatiu del 26 de novembre del 
2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del 
referèndum, publicar al BOPA l’avís amb la llista provisional d’electors. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens de població 

 
Sol·licitud formulada d’ofici, registrada amb el número 3056205, de data 3 de 
març de 2022. 

 
Comerç 

 
- Número 3055171, de data 29 de desembre de 2021. 
- Número 3056298, de data 10 de març de 2022. 
- Número 3056334, de data 15 de març de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la reubicació de la funcionària 485 que passa a ocupar el 

lloc de treball d’administrativa del Servei de tràmits (grup C, nivell II) a partir de 
l’1 de juliol de 2022, amb un salari de 1.646,44 euros bruts mensuals més 
l’antiguitat. 
 

- Vista la reubicació de la funcionària 485, s’acorda iniciar un procés de 
selecció, primer a través d’un concurs de mobilitat, per a la cobertura del lloc 
de treball de recepcionista del Centre Esportiu en qualitat de treballador públic 
indefinit amb un salari de 1.642,04 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar el treballador públic interí E.S.C. com a operari xofer del 
Departament de Manteniment i Serveis Públics, del 19 d’abril de 2022 al 18 
d’abril de 2023, amb un salari de 1.329,35 euros bruts mensuals, i amb un 
període de prova de dos mesos des de la data d’inici.  
 

- Vist l’interès en crear sinergies, en l’àmbit educatiu i de recerca, entre el Comú 
d’Ordino i la Universitat d’Andorra, s’acorda formalitzar el conveni de 
col·laboració 2022/1008. 
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- Atès el conveni de col·laboració 2022/1008 donar conformitat perquè M.M. 
realitzi una estada de col·laboració al Comú d’Ordino, de l’abril al juny de 
2022, amb objectius de recerca tècnica.  
 

- Retribuir al treballador públic interí 959 les hores realitzades, desenvolupant 
funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada ordinària de 
treball els dies 2, 3 i 8 de març, a les instal·lacions de l’ACCO. 
 

- Retribuir a la treballadora pública indefinida 431 les hores realitzades per a la 
conclusió o l’acabament d’un treball que sigui necessari realitzar fora de la 
jornada laboral, realitzant els àpats dels usuaris del servei de ludoescola durant 
les vacances escolars de carnaval. 

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1237 pel lloc de treball de 

conserge del pavelló de Germans de Riba, del 21 de març de 2022 al 20 de 
març de 2023, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals i una jornada de 
treball de 40 hores setmanals.     

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Autoritzar l’adhesió del refugi guardat Borda de Sorteny a Entrepyr, associació de 
jurisdicció espanyola que promou la utilització transfronterera dels refugis dels 
Pirineus. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:  
  

- AC 7855, per un import d’11.913 € IGI inclòs. 
- AC 8401, per un import de 10.032 € IGI inclòs. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
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- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/47 per un import total de 91.956,77 €. 

 
• O 2022/8259 per un import de 300,00 €. 

 
- Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació EMB18 de notificació d’acord 
d’embargament de qualsevol deute vers el Comú d’Ordino. 
 
- Central de contractació 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP 2022/8477 per un import 
d’11.000 € IGI Inclòs.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. Proposta d'aprovació d’un suplement de crèdit per ratificar 

l’avenç de fons de 3.000 € atorgat pels cònsols per fer una 
aportació econòmica com a ajut humanitari al poble 
d’Ucraïna. 
 

El Ple aprova, per unanimitat, un suplement de crèdit per ratificar l’avenç de fons 
de 3.000 € atorgat pels cònsols, segons l’informe d’intervenció següent: 
 
En data 3 de març del 2022 els cònsols d’Ordino han atorgat un avenç de fons de 
3.000 € per fer una aportació econòmica en concepte d’ajut humanitari al poble 
d’Ucraïna, mitjançant l’Associació de comuns d’Andorra. 
 
Al pressupost 2022 es va dotar la partida 1000/91200000/414002 Associació de 
comuns amb 10.000 € però no inclou aquesta aportació. 
 
Atesa l’estimació d’existència de romanent de tresoreria disponible al tancament 
de l’exercici 2021. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la 
a l’exercici següent. 
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Atès l’article 84 de la Llei 36/2021 de les finances comunals que estableix que els 
avenços de fons han de ser objecte de ratificació posterior amb l’aprovació de 
crèdits extraordinaris o de suplements de crèdit, segons escaigui. 
   
En mèrits a l’establert a l’article 80 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, el 
Consell de Comú del 31 de març del 2022 aprova el suplement de crèdit següent: 
 

1000 91200000 414002 Associació de comuns 3.000 
  
Aquest suplement de crèdit es finança amb romanent de tresoreria. 

 
 

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 
de Comunicació i Sistemes d’Informació i GDH per un import 
de 7.500 €. 

 
El Ple aprova, per unanimitat, un crèdit extraordinari per un import de 7.500 €, 
segons l’informe d’Intervenció següent: 
 
Des de la Comissió de Comunicació i Sistemes d’Informació i GDH s’informa de la 
voluntat d’iniciar la licitació per contractar la prestació del servei de fotografia per 
realitzar els treballs de manteniment i ampliació del fons audiovisual del Comú, 
amb el resultat d’una necessitat de despesa estimada en 7.500 €. 
 
Al pressupost 2022 no es va dotar cap partida per a aquest concepte. 
 
Atesa la possibilitat de transferir fons de la partida 1401/49100000/608003 
dotada inicialment com a inversió per aquest mateix concepte. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la 
a l’exercici següent. 
 
Atès l’article 6, apartat 5 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici que 
estableix que els crèdits extraordinaris els acorda el Consell de Comú en forma 
d’Ordinació, a proposta de la Junta de Govern, previ informe d’Intervenció. 
 
En mèrits a l’establert a l’article 79 de la Llei 36/2021 de les Finances comunals i 
l’article 6 de l’Ordinació pressupostària, el Consell de Comú en la reunió del 31 de 
març del 2022 aprova el crèdit extraordinari següent: 
 

1401 49100000 226024 Servei de fotografia 7.500 
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Aquest crèdit extraordinari es finança amb transferència de dotació de la següent 
partida: 
 

1401 49100000 608003 Fons audiovisual 7.500 

 
 
5. Proposta d’aprovació de la relació dels compromisos no 

liquidats a 31 de desembre de 2021 i que s’han de reconduir 
al pressupost de 2022, amb càrrec a romanent de tresoreria. 

 
El Sr. Dolsa demana per quin motiu aquests conceptes no es van liquidar abans 
del 31 de desembre de 2021. 
 
La Sra. Coma respon que es fa cada any. Correspon als compromisos que no 
s’han liquidat perquè no s’han presentat les factures o, en el cas de les obres,  
perquè no s’han acabat els treballs. 
 
El Sr. Dolsa manifesta que està d’acord però li sobta que en aquesta relació hi ha 
factures dels mesos de gener i març.  
 
La Sra. Coma aclareix que el retard ha estat al presentar les factures. 
 
El Ple aprova, per assentiment, la relació dels compromisos no liquidats a 31 de 
desembre de 2021 i que s’han de reconduir al pressupost de 2022, amb càrrec a 
romanent de tresoreria, detallats en el document annex CC/document número 1. 
 
 
Assumptes no previstos a l'ordre del dia:  
 
6. Conveni de col·laboració entre Govern, Quart d’Ordino i 

Comú d’Ordino. 
 
El Sr Dolsa demana que se li confirmi que han signat un conveni, o que s’ha de 
signar, entre el Govern d’Andorra, el Quart d’Ordino i el Comú, per una cessió 
gratuïta i perpètua de l’Hotel Casamanya per part del Quart. 
 
El cònsol major aclareix que encara no s’ha signat, està previst fer-ho el 8 d’abril, 
però no es tracta d’un conveni sinó d’un protocol d’entesa entre les tres parts. 
Més endavant es farà el conveni on el Quart cedirà, a Govern i al Comú, l’espai 
per ubicar-hi el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i algunes dependències del 
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Comú. Quan s’hagi signat el conveni es designaran dues persones de cada part 
per treballar el projecte. 
 
El Sr. Dolsa especifica que vol saber si el Quart d’Ordino farà aquesta cessió 
sense cap guany i de manera perpètua. 
 
El cònsol afirma que la cessió serà gratuïta i es podria establir per una durada 
màxima de 99 com s’estableix en la normativa per a l’ús privatiu de béns públics. 
 
El Sr. Dolsa afegeix que el Quart no pot efectuar aquest tipus de cessió sense, 
prèviament, haver fet una reunió de poble.  
 
 
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   
 
 


