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CONSELL DE COMU 
26 DE MAIG DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària, tradicional de Sancogesma 
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.46 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Excusa la seva absència l' Honorable conseller Sr. Xavier Herver Merino 
  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 d’abril de 2016. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 25 d’abril i del 2, 11 i 17 de maig de 2016. 
 
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 2015. 
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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. 
 
La consellera Sra. Eva Choy demana incloure un punt referent als comptes de la 
mancomunitat. 
  
La cònsol menor Sra. Gemma Riba demana incloure una proposta de renovació  
d'una pòlissa de crèdit de SECNOA. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 

28 d'abril de 2016 
 

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 28 
d'abril  de 2016. 
 

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

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 25 d'abril 
i del 2, 11 i 17 de maig de 2016 

 
 

JUNTA DEL 25 D'ABRIL DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
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- Número 3032481, de data 9 de març de 2016. 
 
- Número 3032806, de data 18 d’abril de 2016. 

 
Obra Menor: 
 
Número 3032829, de data 20 d’abril de 2016. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/12752 per un import de 120€. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Adjudicar una part dels treballs de jardineria de la Parròquia d’Ordino i en concret 
dels pobles de Sornàs, d’Ansalonga, de la Cortinada, d’Arans, de Llorts i del 
Serrat. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL 
 
Informacions: 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
El proper divendres 13 de maig, l’escola andorrana de primària i de segona 
ensenyança, organitzarà la cursa contra la fam.  

 
ESCOLA D’ART 
 
Que el proper 16 de juny a les 20h, tindrà lloc el sopar subhasta amb finalitats 
benèfiques, organitzat per la Capsa Espai de Creació.  
 
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 
Que el Punt Jove, conjuntament amb el P400, organitzen per les vacances 
escolars de Pentecosta, les activitats següents: 

 
• 18 de maig a les 11:00 Paintball 
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• 19 de maig a les 16:00 al P400, berenar de creps i jocs de la WII 
• 20 de maig a les 16:30, Sortida al Palau de Gel de Canillo. 

 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Que el passat dia 19 d'abril es va fer el sorteig dels horts socials. 

 
CASA PAIRAL 
 
Que els dies 13, 14 i 16 de juny, es realitzarà un curs impartit per Protecció civil, el 
Cenma i la Creu Roja als jubilats, sobre els riscos  naturals i primers auxilis. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Ocupacions de via pública – venda ambulant 
 
Número 3032692, de data 5 d’abril de 2016. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  
 
Informació: 

 
L'agent de l’administració de caràcter eventual 1033 ha presentat la seva 
dimissió. Aquesta prendrà efecte el proper dia 30 d’abril. 

 
Acords:   
 
− Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/004. 

 
− Publicar un edicte per ocupar el lloc de treball d’assessor jurídic en qualitat 

d’agent de l’administració de caràcter indefinit.  
 

− Donar conformitat a la reubicació del funcionari 637. 
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l'Associació de Guies i Acompanyants de 
Muntanya, mitjançant carta amb data 21 d’abril de 2016. 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Donar resposta a la demanda formulada per carta de data 3 de març de 2016.  
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
− Mitjançant l’autorització de despesa número 2016/13204, aprovar el plec de 

bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs 
públic per a la contractació d’una empresa de neteja per realitzar la neteja dels 
vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de ventilació per la part 
exterior del Centre esportiu durant la parada tècnica i publicar l’edicte 
corresponent. Codi: PB/CSSO/16-H. 

 
− Donar conformitat a oferir 4 entrades d’un dia al CEO per la GIMKNA’T A 7 

BANDES organitzada pels Punt Joves del país. 
 
− Deixar sense efecte l’atorgament de la subvenció esportiva 2016 al Sr. Cèdric 

Gracia com esportista d’elit i al Sr. Miguel Angel Rodellar com a entrenador.  
 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 

INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
− Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/207, per un import total de 
11.172,42€. 
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• LO 2016/12469, per un import de 1.110€. 
 

• ACLO 2016/12929, per un import de 624.419€. 
 

Atorgament de subvencions entitats esportives: 
 

ACLO 2016/13488, per un import de 1.500€. 
 
− Baixa d’immobilitzat : 
 
A proposta de la junta donar conformitat a la baixa definitiva del registre 
d’immobilitzat dels equipaments informàtics següents, per ser obsolets.  El seu 
destí serà la deixalleria, un cop retirats els elements reciclables. 
 
Aquests actius es troben completament amortitzats a nivell comptable. 
 

ID Descripció Proveïdor 
Data 
adquisició Motiu 

HW021 Pentium 4-3,00GHz     obsolet 

HW040 Pentium 4-3,00GHz      

Portàtil sense 
alimentador i és 
obsolet 

HW053 
Intel Core2 Duo  E7400 @ 
2,80GHz  DIMA 30/10/2009 

disc dur petat i 
placa cremada 

HW073 Intel(R) Celeron 1,20 GHz     

obsolet: 
processador baix i 
poca memòria 

HW080 Pentium 4-1.50 GHz (IBM)  Microsistemes 01/10/2004 

Portàtil obsolet i 
molt poca memòria 
ram 

HW096 
Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU 
E7400 2.80 GHz DIMA 15/09/2009 Placa malmesa 

HW162 Pentium4-3.00GHz OFIMA 02/06/2006 pc vell cremat 

HW166 Pentium4-3.00GHz OFIMA 02/06/2006 pc vell cremat 

HW169 Pentium4-3.00GHz OFIMA 02/06/2006 pc vell obsolet 

HW171 Pentium4-3.00GHz OFIMA 02/06/2006 pc vell obsolet 

HW239 
Pentium Dual-Core E5200 
2.50 GHz  OFIMA 03/10/2008 placa mare tocada 

HW240 
Pentium Dual-Core E2200 
2.22 GHz DIMA 01/12/2008 pc cremat 

HW256 
AMD Athlon(tm) 64 3500+ 
2,20Ghz     el pc es bloqueja 
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− Subhasta de béns: 
 

• Donar conformitat a declarar deserta la tercera subhasta per a la venda de 
béns convocada per edicte del 15 de març del 2016, per manca de 
presentació de licitadors a l’acte del 22 d’abril del 2016. 

 
• Donar conformitat a l’adjudicació de la venda de béns mitjançant el 

procediment de subhasta pública convocada per edicte del 17 de març del 
2016. 

 
• Publicar un nou edicte de subhasta del material restant mantenint el mateix 

preu, es a dir el material següent :  
 

Descripció Quantitat Preu de 
sortida 

Generador elèctric Type SC105D 5kva 380-440V AC 
Generator ( New Age Internacional ) 

1 135 € 

Auto transformador trifàsic tensió normal primària i 
secundària 400 V – 230 V 40VA 

1 135 € 

Taula de dibuix 1 11,25 € 
Congelador Vestfrost IK6405 300  220 V Tipus arcon 1 22,50 € 
Cafetera Brasilia 2 braços any 1999 3500 220 V 12,5 L. 1 45 € 
Molinet de cafè industrial any 2002 352W 220 V 1300 
revolucions 

1 9 € 

Porta basculant de ferro galvanizat 1 250 € 

 
− Servei de repartiment de correspondència: 

 
Es dóna conformitat a:  

 
• Resoldre el contracte 24/2012. 
• Sol·licitar a Xeridell una proposta de contracte per a la realització d’aquest 

servei. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 25 d'abril del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 2 DE MAIG DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2016.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
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GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acords: 
 
Donar conformitat a la demanda de l’escola de música moderna, per correu 
electrònic del 25 d’abril. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 

− Donar conformitat a dos decrets de data 2 de maig de 2016. 
 
− Donar conformitat a nomenar el Sr. Bonaventura Riberaygua Zamora com a 

representat del Comú a la Comissió Tècnica d’Urbanisme. 
 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 

 
− Número 3032859, de data 25 d’abril de 2016. 

 
− Número 3032862, de data 25 d’abril de 2016. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3032932, de data 2 de maig de 2016. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord : 
 
Donar conformitat a la demanda de "Andorra 500", per e-mail de data 19 d'abril. 
 



                     
                                             

CC/2016-05-26                                                                                                                                 9/23 

 
Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la sanció de 
circulació següent: 
 
Constat 23791. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç. 
 
─ Número 332728, de data 8 d’abril de 2016. 
 
─ Número 3032832, de data 20 d’abril de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a la modificació dels horaris de disponibilitat horària del 

personal del servei de manteniment i higiene pública proposats en aquesta 
junta i fer una prova inicial fins a final d’any.  
 

− Donar conformitat a la retribució de la treta de neu proposada en aquesta junta 
i fer una prova inicial del 15 de novembre 2016 al 15 d’abril 2017. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni numero 41/2016. 
 
DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a les bases de la rifa projectada per la festivitat parroquial de 
Sant Pere. 
 



                     
                                             

CC/2016-05-26                                                                                                                                 10/23 

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de 
Sorteny per la temporada primavera-estiu-tardor: 

 
(Preus IGI inclós) ADULTS FEDERATS Nens 2-5 anys Nens 6-12 anys 
Allotjament  17 € 11 € 12 € 12 € 

Esmorzar 9 € 7,5 € 7,5 € 7,5 € 

Mitja pensió 40 € 36 € 25 € 30 € 

AD 21 € 19 € 19 € 19 € 

Picnic 10 € 8 € 8 € 8 € 

 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3032900, de data 29 d’abril de 2016. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a regalar una samarreta amb el logotip del Casamanya a 

totes les persones que vinguin vestides dels anys 90 a la masterclass de 
cycling, del dimarts 3 de maig prevista, dins del marc del 20è aniversari del 
CEO. 

 
− Donar conformitat a donar com a premis a la Duatló Ordino Casamanya 2016, 

8 abonaments de 30 dies. 
 
− Donar conformitat a oferir 4 entrades al CEO d’un dia al Departament de 

Dinamització per la rifa de Sant Pere. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 

INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
− Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/228, per un import total de 
9.295,15€. 
 

• LO 2016/13588, per un import de 40€. 
 
− Atorgament de subvencions entitats esportives: 

 
• ACLO 2016/13773, per un import de 500€. 

 
Així mateix  se  cedeixen les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino durant 
tot l’any 2016. 

 
− Atorgament de subvencions esportistes d’èlit: 

 
• ACLOP 2016/14610, per un import de 146,93€, que correspon a la quota 

bàsica del CEO. 
• ACLOP 2016/14608, per un import de 146,93€, que correspon a la quota 

bàsica del CEO. 
 

− Modificacions pressupostàries: 
 

Transferència de crèdit al Centre Esportiu d’Ordino per un import de 2.600€.  
 

− Central de compres: 
 

Es dóna conformitat al nou procediment general, per a tots els serveis 
comunals, pel que fa al subministrament de calçat. 

 
Aquest procediment deroga i substitueix tots els acords anteriors en relació a 
l’adquisició del calçat del personal del Comú d’Ordino. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 2 de maig del 2016, per unanimitat. 
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JUNTA DE L’11 DE MAIG DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2016.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord : 
 
Donar conformitat a la demanda del Sr. Albert Roig, per mitjà de correu electrònic 
de data 6 de maig de 2016. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
− Número 3032872, de data 26 d’abril de 2016. 

 
− Número 3032920, de data 29 d’abril de 2016. 

 
− Número 3032942, de data 3 de maig de 2016. 
 
− Número 3032963, de data 4 de maig de 2016. 
 
− Número 3032986, de data 5 de maig de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3033010, de data 6 de maig de 2016. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Acords: 
 
− A proposta de la junta, donar conformitat a ratificar l’acord del Comú 

d’Encamp del dia 5 de maig de 2016, autoritzat pel Comú d’Ordino el dia  30 
de juliol de 2015, en el qual adjudica a Pirinenca de Serveis, per un període de 
vuit anys, prorrogable d’any en any fins a un màxim de deu anys, el concurs 
per la concessió de recollida selectiva de vidre, envasos lleugers, paper cartró i 
brossa domèstica, a partir del dia 1 d’agost de 2016, amb els següents preus 
unitaris:  

 
Recollida del vidre ..............  37.657,65€     
Recollida d’envasos lleuger.............  40.951,78€            
Recollida del paper cartró  ..  69.708,98€ 
Recollida de brossa domèstica .......145.864,22€  
Preu retorn de paper cartró  15,00€/tona  
Preu retorn de plàstic i metalls .......  30,00€/tona  

 
− Atesa la demanda de molts llogaters de l’aparcament vertical de poder 

dipositar altres materials que vehicles en els boxs i, vista la resposta de la 
companyia asseguradora, s’acorda modificar l’article 7 del contracte de 
l’aparcament en aquest sentit. 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL 
 
ESCOLA DE MÚSICA  
 
Acord: 
 
Es dóna conformitat a canviar la ubicació de l'escola de música, que actualment 
es troba a les escoles velles d’Ordino, a les instal·lacions de la Covanella, a finals 
del proper mes de juny. Es comunicarà aquest canvi d’ubicació al professorat i 
tots els usuaris.  
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 
Acords:  
 
Donar conformitat a la demanda del Quart d’Ordino amb data 2 de març. 
 
Comerç: 
 
Número 3032830, de data 20 d’abril de 2016. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç: 

 
− Número 3032892, de data 27 d’abril de 2016. 

 
− Número 3032898, de data 29 d’abril de 2016. 
 
− Número 3032989, de data 5 de maig de 2016. 
 
─ Número 3032997, de data 5 de maig de 2016. 
 
Cens de població: 
 
Número 3032965, de data 4 de maig de 2016. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat perquè el contracte de l’agent de l’administració de caràcter 

eventual 943 finalitzi el 17 de juliol de 2016. 
 

− Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual número 1037.  
 
− Atès que l’article 33 i 35 de  la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris 

estableixen que el Servei d’atenció domiciliària és competència de Govern i 
que aquesta pot ser objecte de delegació als Comuns; 
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Declarar desert l’edicte del 13 d’abril per a contractar un/a coordinador/a del 
SAD. 

 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
− A demanda de la Taula d’Agricultura, ampliar la temporada del contracte del 

vaquer/eugasser, per passar de 4 mesos de custòdia del bestiar a 5 mesos. 
 

− Nomenar el Sr. Sergi Riba Mazas per participar al grup de treball per fer 
aportacions per la redacció de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat, en 
representació del Comú d’Ordino. 

 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3032915, de data 29 d’abril de 2016. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a la gratuïtat de les visites guiades al grup del Travel 

Bloggers Meeting, a la Ruta del Ferro i al poble d’Ordino els dies 20 i 22 de 
maig. 

 
− Donar conformitat a la gratuïtat de les visites guiades al grup del curs de guies 

de muntanya de l’EFPEM, els dies 26 de maig i 14 de juny a la mina de Llorts i 
a la Mola i serradora de la Cortinada.  
 

− Donar conformitat al preu comercial de venda al públic dels Mallots 
#tourordino a 38€ (IGI Inclòs). 
 

− Donar conformitat al preu reduït de 30€ pels Mallots #tourordino al personal 
del Comú d’Ordino: amb el ben entès que en podran adquirir únicament una 
unitat cada un.   
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU  
 
Acords: 
 
− Donar conformitat al conveni numero 44/2016. 
 
− Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia al CEO per sortejar a la Travessa 

de les 3 parròquies, prevista pel diumenge 19 de juny i organitzada pels 
Comuns d’Andorra la Vella, Escaldes–Engordany i Sant Julià de Lòria.  

 
− Donar conformitat a la cessió d’ús d’un armari situat a l’entrada de la Casa 

Pairal al Club Petanca d’Ordino per guardar-hi material.  
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES  
 
Informacions: 
 
− Comptes anuals 2015 Mancomunitat de Serveis d’Ordino  
 

Es lliura per enviar al Ple del Comú per al seu examen, la memòria de comptes 
anuals, juntament amb l’informe d’auditoria independent emès per l’empresa 
G.M. Consultors i referent a l’exercici 2015 aprovat per la Comissió gestora de 
la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino en data 19 
d’abril del 2016. Tal com estableix la Llei 32/2014, aquest informe s’envia al 
Tribunal de Comptes.   

 
Acords: 
 
− Ordres de pagament. 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/254, per un import total de 
60.334,79€. 
 

• OPNP 2016/14163, per un import de 480€. 
 

• OPNP 2016/14164, per un import de 232€. 
 

• OPNP 2016/14165, per un import de 585€. 
 

• OPNP 2016/14162, per un import de 1.015€ 
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− Modificacions pressupostàries : 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 
per un import de 1.500€. 

 
− A proposta de la junta, donar conformitat al crèdit extraordinari a favor de la 

Conselleria d’obres públiques per un import de 2.140,13€. 
 
− A proposta de la junta donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de  

preus públics per a l’exercici 2016 següent: 
 

Exposició de motius 
 
Des de Gabinet de Cònsols s’informa dels acords haguts en matèria de 
col·laboració entre institucions per a l’implantació del vehicle elèctric i híbrid 
endollable a Andorra, en concret per a facilitar beneficis en l’aparcament en la 
via pública dels vehicles d’aquestes característiques, i en aquest sentit: 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al 
BOPA núm. 83, del 9 de desembre del 2015. 
 
Atesa la voluntat d’estipular una bonificació per gratuïtat en les dues primeres 
hores d’estacionament en la via pública per als vehicles elèctrics i els vehicles 
híbrids endollables. 

 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia _____________ ha 
aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de 
novembre del 2015 
 
Article primer 
 
S’aprova afegir l’article 4 Bonificacions a l’article 17 “Aparcament a espais 
públics senyalitzats com a zones blaves i zones verdes ” i que queda de la 
següent manera: 
 
Article 17. Aparcament a espais públics senyalitzats com a zones blaves i 
zones verdes   
.. 
4. Bonificacions 
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Els vehicles elèctrics i híbrids endollables gaudiran de les primeres dues hores 
d’estacionament gratuïtes en qualsevol zona de pagament de la via pública. 
Per gaudir d’aquesta bonificació els vehicles hauran de disposar de la vinyeta 
d’identificació d’aquesta categoria que subministra el Govern d’Andorra. 
  
Disposició Final 

 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

 
− Central de compres 
 

En data 25 d’abril de 2016, la Junta de Govern va acordar resoldre el 
contracte 24/2012 amb Distribucions TQ al seu venciment en data 31/7/2016 i 
sol·licitar a Xeridell (EENSM) una proposta de contracte per a la realització 
d’aquest servei que inclogui totes les modalitats de repartiment habitual.  
 
En aquest sentit, es dóna conformitat a contractar l’Agència de treball 
AGENTAS, que depèn de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, 
per repartir el correu ordinari al preu de 0,25€ la unitat i el correu urgent al preu 
de 0,40€ la unitat. 
 
A demanda d’aquesta mateixa organització s’estableix excepcionalment un 
període inicial de prova de funcionament del servei d’un any fins el 30 d’abril 
de 2017; al termini d’aquest, i si es considera favorable, es formalitzarà un 
contracte de servei anual renovable. 
 
L’adjudicació directa d’aquest servei s’argumenta en base al caràcter social 
d’aquesta entitat. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 11 de maig del 2016, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DEL 17 DE MAIG DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 de maig de 2016.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3033041, de data 10 de maig de 2016. 

 
- Número 3033050, de data 11 de maig de 2016. 

 
- Número 3033057, de data 11 de maig de 2016. 

 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç  
 
─ Número 3032816, de data 19 d’abril de 2016. 
 
─ Número 3032819, de data 19 d’abril de 2016. 
 
─ Número 3032851, de data 22 d’abril de 2016. 
 
─ Número 3032912, de data 29 d’abril de 2016. 
 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:   
 
- Donar conformitat a atorgar un complement de 200€ a l’agent de 

l’administració de caràcter indefinit 631, per la realització de tasques de pintura 
durant els mesos d’estiu (de maig a octubre). 

 
- Publicar un edicte per contractar un/a auxiliar per al servei de circulació. 
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- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 1020 com a guia 
cultural per a donar suport a les visites guiades a la ruta del ferro i al poble 
d’Ordino previstes pel proper dia 20 de maig.  
 

- Donar conformitat a deixar sense efecte l’acord del dia 18 d’abril i acordar la 
pròrroga de la relació laboral amb l’agent de l’administració de caràcter 
eventual número 69 fins que Govern assumeixi el SAD.  

 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
- Autoritzar l’Associació d’Esports de Muntanya d’Andorra, per organitzar la 

2.900 m Alpine Run, els dies 1 a 16 d’octubre de 2016, amb accés als camins 
de la parròquia d’Ordino des del pic de Casamanya (on es puja des de la 
collada de Montaup) passant pel coll d’Arenes, pic de l’Estanyó, pic de la 
Cabaneta, collada dels Meners, pic de la Serrera, baixada fins al refugi pel 
GRP i pel planell del Quer per la vall de Rialb, el pic de Font Blanca, per 
l’Esbalçat, Coma del Forat, l’Angonella per anar cap als pics de Medacorba, 
Roca Entravessada  i Comapedrosa.  

 
– Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 

convocar el concurs públic per la redacció i la direcció facultativa del projecte 
de xarxa de calor (District Heating), pel subministrament d’energia calorífica per 
la calefacció i l’aigua calenta sanitària d’edificis públics o privats situats al 
poble d’Ordino (Codi; PCAP/CCO/16-XX).  

 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la gratuïtat de 180 tiquets d’entrades a la Mina de ferro de 
Llorts per la Trobada Canillo-Ordino del dia 12 de juny, organitzada des del 
Departament d’Esports. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 17 de maig del 2016, per unanimitat. 
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3. Proposta d'aprovació dels comptes anuals del Comú de 
l'exercici 2015 

 
La consellera de Finances Sra. Maria del Marc Coma procedeix a fer un resum 
explicatiu dels comptes que es presenten per aprovar. 
 
Aquest punt s'aprova per majoria, amb l'abstenció de la minoria.  
 
La consellera Sra. Eva Choy efectua la constància en acta següent: 
 
"Des de la minoria ens abstenim a l'aprovació dels comptes anuals del Comú 
de l'exercici 2015 i voldríem que constés en acta el que motiva el nostre 
posicionament: 
 
Pensem que aquests comptes confirmen la principal problemàtica de les 
finances comunals d'Ordino que és l'estació d'esquí  Ordino-Arcalís. 
 
La despesa que representa SECNOA per al Comú és excessivament elevada i 
no oblidem que tot el que serveix per finançar l'estació, representa menys 
diners per als serveis dels ciutadans d'Ordino. 
 
Podem destacar el préstec participatiu d'1.250.000€ que ha hagut de fer el 
Comú a SECNOA, més una aportació de capital de 662.500€, sense oblidar 
un cànon valorat en 935.493,79€ que està pendent de cobrament i que no es 
cobrarà. Recordem que en anteriors pressupostos s'han condonat els deutes 
acumulats per impagament del cànon (a les temporades 2012/2013 i 
2013/2014, s'han condonat uns deutes d'1.984.442€). 
 
Arcalís és, per tant, un pou sense fons per a la Parròquia, que redueix la 
capacitat d'oferir els serveis i infraestructures que el ciutadà necessita. 
 
D'altra banda, l'entrada en vigor de la Llei 15/2015 de modificació de la llei 
qualificada de les transferències comunals, ha facilitat la rebaixa del sostre 
d'endeutament i ha permès assolir l'equilibri corrent que no es tenia en 
anteriors pressupostos. Però no oblidem que sense aquesta nova normativa, 
el Comú no podria respectar el principi de suficiència marcat per la Llei de les 
finances comunals. Dit d'una altra manera, el Comú no és autosuficient i els 
ingressos tributaris no cobreixen les despeses de funcionament." 
 
Tot i que el resultat pressupostari liquidat és d'un valor positiu 
d'1.435.941,06€, no oblidem que aquesta xifra contempla el prop 
d'1.000.000€ de cànon que realment no es cobrarà. Per tant, aquesta xifra, 
tot i ser positiva, no és excepcional." 
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El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés, pel que fa a SECNOA, es mostra d'acord 
amb que  la situació dels comptes es complicada i apunta que el treball s'ha 
de fer entre tots,  en la línia d'assolir el canvi que converteixi l'estació en el 
motor econòmic de la Parròquia. Explica que actualment s'està treballant en el 
master plan a 10 anys  per veure la viabilitat d'Arcalís i com es pot reconduir el 
tema del deute, amb l'objectiu que això no sigui un impedient per fer altres 
inversions a la Parròquia. 

 
 
Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
Aportació referent als comptes anuals de la Mancomunitat de Serveis 
d'Ordino. 
 
La consellera Sra. Eva Choy realitza la constància en acta següent: 
 
"Sabem que la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la Parròquia d'Ordino no 
té identificada la forma jurídica que li correspon i, per tant, no està determinat 
clarament quin és el marc jurídic, comptable i fiscal de l'entitat. 
 
Sota aquest pretext, la Mancomunitat no compleix les obligacions tributàries com 
l'impost sobre les societats (IS) o els impostos generals indirectes (IGI), tal com 
indica l'informe de l'auditoria dels comptes. 
 
Per tant, demanem a la majoria que emprengui les accions necessàries per a 
determinar la personalitat jurídica de la Mancomunitat i aclarir quines són les 
obligacions tributàries que té aquesta entitat. 
 
Aquesta legislació hauria de permetre a més a més clarificar les tasques i 
competències de la Mancomunitat i evitaria alguna que altra disfunció identificada 
també en l'auditoria dels comptes anuals 2015, com per exemple factures 
adreçades al Comú, corresponents a la Mancomunitat o la facturació sense cost 
del consum d'aigua del Comú d'Ordino sense que estigui  documentat." 
 
El cònsol major Sr. J.Àngel Mortés agraeix la intervenció de la Sra. Choy  i  respon  
que des del Comú d'Ordino, conjuntament amb tots els comuns d'Andorra  i amb 
el Govern, s'està treballant en el projecte d'una Llei de col·laboració entre 
administracions, la qual, entre altres temes, inclouria dotar d'aquesta personalitat 
jurídica, si és pot dir així, les Mancomunitats i alhora per crear noves sinergies 
entre administracions amb l'objectiu de mancomunar serveis. 
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Proposta de renovació d'una pòlissa de crèdit de SECNOA. 
 

Renovar una pòlissa de crèdit de SECNOA per un import de 100.000€ quin 
venciment és el proper 2 de juny,  
 
Aquesta proposta queda aprovada per unanimitat. . 

 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
La  secretària  general                                          El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 
 


