
CONSELL DE COMU 
5 DE GENER DE 2012 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària    
Hora de l’inici: 11:03 h 
Hora d’acabament: 11:28 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet 
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach 
− Gemma Riba Casal 
− Ludovic Albós Cavalière 
− Bartumeu Gabriel Baella 
− Patric Simon Riba 
− Eva Font Denjean 
− Lucia Muñoz Muruzabal 
− Enric Dolsa Font 
− Èric Bartolomé Levos 
 
Excusa la seva absència l’Honorable Senyor:  
 
- Miquel Pujal Rius 
 
La secretària general en funcions : Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Ordre del dia previst: 
 

1. Formació de la Junta de Govern i nomenclatura dels càrrecs. 
2. Formació de les comissions permanents. 
3. Nomenaments de la secretària general i de l’interventor del Comú, i presa de 

jurament. 
4. Delegació de les facultats a la Junta de Govern i als cònsols. 
5. Delegació de la signatura.  
6. Delegació de les funcions de comandament dels agents de circulació comunal. 
7. Delegació de les funcions de la celebració del matrimoni civil. 
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8. Designació dels membres representants a la Mancomunitat del Comú i dels 
Quarts de la parròquia d’Ordino per explotar els serveis de la Parròquia. 

9. Designació del membre representant a l’Associació de Festivals d’Ordino. 
10. Designació del membre representant a l’Ordino Film Commission d’Andorra. 
11. Acords relatius a SECNOA, S.A. 
12. Calendari de les sessions ordinàries de Consell de Comú per al                   

2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC/12-01-05  2/15



Desenvolupament de la sessió: 
 
El Sr. Espot dóna la benvinguda a tothom i es passen a tractar els diferents punts 
de l’ordre del dia: 
 
 
1.- Formació de la junta de Govern i nomenclatura dels càrrecs : 
 

Bonaventura Espot Benazet, cònsol major 
Consol Naudí Baixench, cònsol menor 
Jordi Ordoñez Adellach, conseller major 
Gemma Riba Casal, consellera menor 
Ludovic Albós Cavalière, capità 
Bartumeu Gabriel Baella, conseller 
Patric Simon Riba, conseller 
Miquel Pujal Rius, conseller 
Eva Font Denjean, consellera 
Lucia Muñoz Muruzabal, consellera 
 
 

2.- Formació de les comissions permanents : 
 
D’acord amb l’article 14, de l’Ordinació d’organització i funcionament dels 
comuns, es proposa la creació d’unes comissions permanents.  
 
Cada comissió elegeix un president i designa un secretari, aquest darrer és el cap 
de departament. 
 
Es vota per unanimitat la composició i nomenament de les següents comissions i 
càrrecs que queden constituïdes com segueix : 
 
FINANCES  
  

President:  Jordi Ordoñez Adellach 
 Vicepresident: Ludovic Albós Cavalière 
 Vocals:  Bonaventura Espot Benazet 
     Èric Bartolomé Levos 
  
Secretari : Joaquim Anglada 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ  
  

President:  Ludovic Albós Cavalière 
 Vicepresident: Jordi Ordoñez Adellach 
 Vocal:   Miquel Pujal Rius 
    Consol Naudí Baixench 
    Èric Bartolomé Levos 
 
Secretari : Olga Serrano per Administració,  Ruth Ponce per GDH, i Agustí Guimerà per 
Comunicació 
   
 CAMP DE NEU ORDINO-ARCALÍS  
  
 President:  Bonaventura Espot Benazet 
 Vicepresident: Consol Naudí Baixench 
 Vocals:  Miquel Pujal Rius 
    Bartumeu Gabriel Baella 
    Enric Dolsa Font 
 
OBRES I URBANISME 
 
 President:  Bonaventura Espot Benazet 
 Vicepresident: Consol Naudí Baixench 
 Vocals:  Miquel Pujal Rius 
    Ludovic Albós Cavalière 
    Enric Dolsa Font 
 
Secretari : Manel Montes per obres i Esteve Balcon per urbanisme     
   
TURISME i ESPORTS 
 
 President:  Bartumeu Gabriel Baella 
 Vicepresident: Patric Simon Riba  
 Vocals:  Gemma Riba Casal 
    Eva Font Denjean 
    Èric Bartolomé Levos 
 
Secretari : Cristina Ariño per Turisme i Judit Villarò per Esports 
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MANTENIMENT, SERVEIS i CIRCULACIÓ 
  

President:  Patric Simon Riba 
 Vicepresident: Consol Naudí Baixench 
 Vocals:  Jordi Ordoñez Adellach  
    Enric Dolsa Font 
 
Secretari : Lluis Babi per manteniment i serveis 
   
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
  

President:  Miquel Pujal Rius 
 Vicepresident: Consol Naudí Baixench 
 Vocals:  Lucia Muñoz Muruzabal 
    Èric Bartolomé Levos 
 
Secretari : Sergi Riba 
  
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
  

Presidenta:   Gemma Riba Casal   
 Vicepresidenta: Eva Font Denjean 
 Vocals:   Bartumeu Gabriel Baella 
    Lucia Muñoz Muruzabal 
    Eric Bartolomé Levos 
Secretari : Anna Call 

  
BENESTAR SOCIAL  
  

Presidenta:   Lucia Muñoz Muruzabal   
 Vicepresidenta: Eva Font Denjean 
 Vocals:   Gemma Riba Casal 
    Bartumeu Gabriel Baella  
    Èric Bartolomé Levos 
 
Secretari : Anna Call i Coté Montolio  per Escola Bresssol  

    
COMISSIÓ MIXTA DE LÍMITS PARROQUIALS 

 
President :  Bonaventura Espot Benazet 
Vicepresidenta : Consol Naudí Baixench 

 Vocals :  Miquel Pujal Rius     
    Enric Dolsa Font  
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Joan Ramon Sánchez Martinez, Primer Llevador del 
Quart d’Ordino 
Eusebi Estragués Coma 
Pere Babi Picolo 
Simon Duró Coma 

Secretari : Rosa Reñe 
 
 

Es nomenen els titulars de les conselleries com segueix : 
 
Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet, conseller del Camp de Neu Ordino-Arcalis, 
conseller d’Obres i Urbanisme i conseller de la comissió mixta de límits 
parroquials. 
Hble. Sr. Jordi Ordoñez Adellach, conseller de Finances. 
Hble. Sra. Gemma Riba Casal, consellera d’Educació, Cultura i Joventut. 
Hble. Sr. Ludovic Albós Cavalière, conseller d’Administració i Comunicació. 
Hble. Sr. Bartumeu Gabriel Baella, conseller de Turisme i Esports. 
Hble. Sr. Patric Simon Riba, conseller de Manteniment, Serveis i Circulació. 
Hble. Sr. Miquel Pujal Rius, conseller d’Agricultura i Medi Ambient. 
Hble. Sra. Lucia Muñoz Muruzabal, consellera de Benestar Social.  
 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 
 
3.- Nomenament de la secretària general i de l’interventor del Comú i 
presa de jurament. 
 
 
- El cònsol major : 
 

• Nomena la Sra. Zita Barrio López com a secretària general, amb efectes a 
partir del dia 5 de gener de 2012, per la durada del mandat comunal, sense 
perjudici de la possibilitat de dimissió o cessament. 

 
• Procedeix al jurament o promesa del càrrec de secretària general de la Sra. 

Zita Barrio López, segons la formula transcrita a continuació: 
 

“Vos Zita Barrio López, com a secretària general d’aquest Comú, jureu o 
prometeu complir la Constitució, les lleis, les ordinacions, els usos i 
costums i les directives dels vostres superior jeràrquics i salvaguardar el 
secret dels assumptes dels quals en tingueu coneixement per raó de la 
vostra tasca?” 
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La Sra. Zita Barrio promet. 
 

− Atès el que disposa l’article 92 de la Llei de finances comunals, el cònsol 
major:  

 
• Nomena el Sr. Joaquim Anglada Torm com a interventor, amb efectes a 

partir del dia 5 de gener de 2012, per la durada del mandat comunal, sense 
perjudici de la possibilitat de dimissió o cessament. 

 
• Procedeix al jurament o promesa del càrrec d'interventor del Sr. Joaquim 

Anglada Torm, segons la fórmula transcrita a continuació: 
 

 “Vos Joaquim Anglada Torm, com a interventor d’aquest Comú jureu o 
prometeu complir la Constitució, les lleis, les ordinacions, els usos i 
costums i les directives dels vostres superiors jeràrquics i salvaguardar el 
secret dels assumptes dels quals en tingueu coneixement per raó de la 
vostra tasca?” 
 
El Sr. Joaquim Anglada promet. 
 

No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 

 
4.- Delegació de les facultats a la Junta de Govern i als cònsols  
 
 
Vist el decret del 16 de juny del 2011 pel qual es va ampliar la delegació de 
facultats als cònsols major i menor en el qual es van publicat totes les facultats 
delegades, aprovat en el Consell de Comú de la mateixa data. 
 
Atès el que estableixen l’article 10.2 i l’article 12 de l’Ordinació d’Organització i 
Funcionament dels Comuns aprovat en el Consell de Comú del 24 de novembre 
de 2011. 
 
El Comú d’Ordino en la sessió de data 5 de gener de 2012, acorda delegar les 
facultats següents a la Junta de Govern i als cònsols major i menor. 

 
Facultats delegades a la Junta de Govern: 

 
1.- Acordar edictes i avisos. Acordar decrets a excepció dels relatius als plans 
d’ordenacions urbanístiques i de les ordinacions tributàries.  
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2.- Analitzar, controlar, aprovar o denegar, segons escaigui, mitjançant la 
corresponent resolució, de les sol·licituds relatives a: 
 

• Llicències i autoritzacions en matèria d’urbanisme, activitats comercials, 
empresarials i professionals o altres exigides per la legislació vigent.  

 
• Cens de població i Cens Electoral. 
 
• Cadastre i Registre immobiliaris. 

 
• Servei de Circulació Comunal.  

 
3.- Incoar i resoldre expedients sancionadors.  

 
4.-  En relació a l’elaboració del cadastre : 
 

• Nomenar els membres que han de formar part de la Comissió de Cadastre 
juntament amb el cònsol major, el cònsol menor o un conseller de comú i el 
representant de cada Quart. 

 
• Elaborar la matriu cadastral i definir els polígons cadastrals. 

 
• Establir l’ordre i els terminis d’execució dels polígons cadastrals i de la zona 

pilot. 
 

• Decidir els mètodes d’obtenció de les dades gràfiques dels bens     
immobles. 

 
• Aprovar les unitats cadastrals i les referències de les parcel·les i de les 

edificacions i la seva incorporació al cadastre. 
 

• Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els terminis d’informació 
pública dels polígons cadastrals que estableix l’apartat 6 de la disposició 
transitòria tercera de l’Ordinació del Cadastre. 

 
5.- Les resolucions en matèria de personal propi del Comú, inclosa la 
convocatòria de concursos públics i la incoació i la resolució de procediments 
sancionadors i dels expedients disciplinaris, en base a la normativa vigent.  
 
6.- Elaborar, fer el seguiment, l’execució i el control del pressupost comunal, 
d’acord amb la normativa vigent.  
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7.- Convocar i adjudicar concursos i subhastes d’acord amb els imports previstos 
en l’Ordinació del Pressupost anual.  
 
8.- Atorgar subvencions. 
 
9.- Delimitar terrenys comunals. 

 
10.- Tots aquells actes i decisions que es requereixin per assolir el correcte 
funcionament administratiu del Comú i que seran comunicats al més aviat 
possible en el decurs de la sessió del Consell de Comú immediata.   
 
Així mateix, es delega als cònsols major i menor, indistintament, els assumptes 
següents : 

 
1.- Representar al Comú davant de qualsevol organisme, ens o persona, públic o 
privat, nacional o estranger, i ostentar la representació comunal en qualsevol acte 
o negoci jurídic, tant extrajudicial com judicial.  

  
2.-  Convocar i presidir les sessions de Consell de Comú, de la Junta de Govern i 
decidir en cas d’empat.  
 
3.- Publicar, executar i fer complir els acords comunals. 
 
4.- Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.  

 
5.- La contractació de personal de relació especial. La contractació de càrrecs de 
confiança exclosos de la normativa de funció pública.  

 
6.- La contractació d‘assessoraments tècnics i jurídics que es precisin. 
 
7.- Exercir accions judicials i administratives i la defensa del comú en les matèries 
de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre 
òrgan.  
 
8.- L’organització i seguiment dels actes protocol·laris i relacions institucionals. 

 
9.- L’adquisició de material i contractació de serveis d’acord amb la normativa 
vigent, i tot allò que afecti el funcionament administratiu del Comú, organització, 
atenció al públic i horaris d’obertura i tancament. 
 
10.- Les autoritzacions d’ocupació de via pública puntuals (termini inferior a 1 dia). 
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11.- Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortuni públic o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, 
i donar-ne compte al ple del consell en el proper consell de comú que se celebri.  
 
12.- La iniciativa per proposar al ple del consell la declaració de lesivitat dels actes 
administratius en matèries que són de la competència del cònsol. Així mateix, el 
cònsol pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raons 
d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui 
n’hi ha de donar compte.  
 
13.- Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les què la 
legislació assigna al Comú i no atribueix a altres òrgans comunals.  
 
14.- Les competències que siguin contemplades en la legislació vigent.  

 
Es deixa sense efecte el decret de delegació de facultats de data 16 de juny del 
2011, publical al  BOPA núm.042 de data 29 de juny de 2011. 

 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 
 
5.- Delegació de signatura 
 
 
Vist l’article 22 del Capítol segon i els articles 34 i 35 del Capítol tercer del Codi de 
l’Administració, 
 
Atenent al que estableixen els articles 10.3 i 10.4 de l’Ordinació d’organització i 
funcionament del Comú, 
 
Atenent a la voluntat d’agilitzar els tràmits administratius, així com facilitar la gestió 
dels expedients i les certificacions sol·licitades al Comú, 
 
Vist el decret de delegació de signatura de diversos documents de data 16 de 
juny de 2011, publicat al BOPA núm. 42 de data 29 de juny de 2011,  
 
El Comú d’Ordino, en la seva sessió de Consell del dia 5 de gener de 2012, 
 
DECRETA 
 
Primer: Delegar la signatura dels pagaments i certificacions a la cònsol menor i al 
conseller major. La signatura haurà de ser mancomunada. 
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Segon: Deixar sense efecte el Decret de data 16 de juny de 2011, aprovat en 
Consell de Comú de la mateixa data. 
 
Tercer: Delegar a la secretària general, Sra. Zita Barrio López la signatura de: 
 

- La correspondència ordinària del Comú. 
- Les resolucions derivades de procediments sancionadors o disciplinaris i 

dels documents necessaris per a la seva tramitació. 
- Les resolucions derivades d’acords de la Junta de Govern. 
- Les notificacions d’impagament de tributs i sancions. 

 
Quart: Delegar a la Secretària General, Sra. Zita Barrio López, a la Cap del 
Departament d’Administració General, Sra. Olga Serrano Buendia, al Conseller de 
Finances, Sr. Jordi Ordoñez Adellach i al Conseller d’Administració i Comunicació, 
Sr. Ludovic Albós Cavaliere, indistintament, la signatura dels documents 
següents: 
 

- Certificats per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica 
- Certificats d’altes, baixes i modificacions del cens de població 
- Certificats de convivència 
- Certificats de fe de vida 
- Certificats de residència 
- Certificats de no deute 
- Certificats de propietat 
- Certificacions de les autoritzacions d’ocupació de via pública puntuals 

 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 
 
6.-  Delegació de les funcions de comandament dels agents de circulació 
comunal. 
 
 
Atès el que disposta l’article 3 de la Llei 8/2005 del 21 de febrer de 2005 dels 
agents de circulació comunals, que indica que “Els agents de circulació comunals 
de cada parròquia es troben sota l’autoritat i el comandament del consol major 
que n’assumeix la responsabilitat de les actuacions”, es deleguen aquestes 
facultats a: 
 
- L’Hble. Conseller Sr. Patrick Simon Riba.  
 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
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7.- Delegació de les funcions de la celebració del matrimoni civil 
 
Atès el que disposa l’article 32 de la Llei qualificada del matrimoni civil, l’Hble. 
Cònsol major, Sr. Bonaventura Espot Benazet delega les funcions de la celebració 
del matrimoni, de forma individual i indistinta, a més, als següents membres del 
Consell de Comú d’Ordino : 
 

Hble. Sra. Consol Naudí Baixench, cònsol menor 
Hble. Sr. Jordi Ordoñez Adellach, conseller major 
Hble. Sra. Gemma Riba Casal, consellera menor 
Hble. Sr. Ludovic Albós Cavalière, capità 
Hble. Sr. Bartumeu Gabriel Baella, conseller 
Hble. Sr. Patric Simon Riba, conseller 
Hble. Sr. Miquel Pujal Rius, conseller 
Hble. Sra. Eva Font Denjean, consellera 
Hble. Sra. Lucia Muñoz Muruzabal, consellera 
Hble. Sr. Enric Dolsa Font, conseller 
Hble. Sr. Èric Bartolomé Levos, conseller 
 

No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 
 

8.- Designació dels membres representants a la Mancomunitat del Comú i 
dels Quarts de la parròquia d’Ordino per explotar els serveis de la 
Parròquia 

 
 

D’acord amb l’article 7è del Decret de Creació de dita Mancomunitat, el cònsol 
major n’assumeix la presidència. A més, per part d’aquest Comú, es designa al 
Sr. Patrick Simon Riba. 
 
El Sr. Enric Dolsa demana poder participar en les reunions de la Comissió gestora 
en tant que convidat, amb veu però sense vot. S’estudiarà la demanda. 
 
No havent-hi cap altra  intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
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9. Designació del membre representant a l’Associació de Festivals 
d’Ordino (AFO). 
 
Es designa com a membre representant : 
 
L’Hble. Sr. Bonaventura ESPOT BENAZET, cònsol major. 

 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 

 
10. Designació del membre representant a l’Ordino Film Commission 
d’Andorra. 
 
 
Es designa com a membre representant : 
 
L’Hble. Sr. Bonaventura ESPOT BENAZET, cònsol major. 
 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  

 
 

11. Acords relatius a SECNOA. 
 

 
1.- Es faculta al cònsol major perquè en nom i representació del Comú, com 
accionista únic de la societat SECNOA, S.A.U, es constitueixi en Junta Universal 
d’accionistes i procedeixi al nomenament del nou Consell d’Administració: 
 
President: Bonaventura Espot Benazet 
Secretari:  Consol Naudí Baixench 
Vocals:       Miquel Pujal Rius 

  Enric Dolsa Font 
  Xavier Herver Merino 
  Antoni Fillet Adellach  
  Josep Xavier Jimenez Moran 
 

No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
   
2.- Es dóna conformitat a l’aval del Comú d’Ordino, en qualitat d’accionista únic 
de la societat “SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP DE NEU ORDINO-
ARCALIS, S.A.U. (SECNOA, SAU) propietària a la vegada del 33’34% de 
l’accionariat de la societat VALLNORD, SA, a favor d’aquesta última, a renovar la 
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pòlissa de crèdit per un import de 1.200.000€ amb Banca Privada d’Andorra i pel 
percentatge del 33’34% de la mateixa. 
 
Es faculta a l’Hble. Cònsol Major Sr. Bonaventura Espot Benazet a signar la 
pòlissa en representació del Comú d’Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  
 
 
12.- Calendari de les sessions ordinàries de Consell de Comú per al 2012 
 
 
S’aprova per unanimitat el calendari següent de les sessions de Consell de Comú 
per al 2012:   
 
FEBRER: 

• Dimecres 15, a les 17 h.  
Tradicional dels arrendaments.  

 
MARÇ 

• Dijous 29, a les 17 h. 
 
ABRIL:  

• dijous 26, a les 17 h. 
 
MAIG:  

• dijous 31, a les 17 h. 
Tradicional de Sancogesma.  

 
JUNY:  

• dijous 28, a les 17 h.  
 
JULIOL:  

• dijous 26, a les 17 h.    
 
AGOST:  

• dijous 30, a les 17 h. 
 
SETEMBRE:  

• dijous 27, a les 17 h. 
 
OCTUBRE:  

• dijous 25, a les 17 h. 
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NOVEMBRE:  

• dijous 29, a les 17 h.  
 
DESEMBRE: 

• divendres 28 de desembre, a les 11h.   
Tradicional de Sants Innocents.  

 
 
No havent-hi cap intervenció, aquest punt queda aprovat per unanimitat.  

 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
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