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CONSELL DE COMU 
31 DE MAIG DE 2018 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària, tradicional de Sancogesma  
Hora de l’inici: 13.30h 
Hora d’acabament: 13.34h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
Xavier Herver Merino 
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 d’abril de 2018.    
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 23 i 30 d’abril i 7 i 14 de maig de 2018.  
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. Cònsol major 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 26 d’abril de 

2018 
 
El Sr. 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 26 d’abril de 
2018. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les 

actes de les Juntes de Govern del 23 i 30 d’abril i 7 i 14 de maig de 2018 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 23 D’ABRIL DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:   
 
Modificar les dates de disponibilitat de l’ACCO, sala la Cortinada i donar conformitat 
a que l’espectacle de fi de curs de l’escola francesa d’Ordino tingui lloc el 12 de 
juny i els assajos els dies 7, 8, 11 i 12 de juny (Demanda autoritzada en Junta de 
Govern del 5 de març). 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord:  
 
Resoldre la sol·licitud número 3040166, de data 9 d’abril de 2018. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3040214, de data 12 d’abril de 2018. 
 
Obra Major: 
 
Número 3037816, de data 28 d’agost de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre els drets sobre els béns 

immobles a nom dels titulars que es detalla en el document. 
 
- Donar conformitat al redactat de l'edicte (ref. CAD/2018/237). 
 
- Donar conformitat a modificar les fitxes cadastrals dels béns immobles inclosos 

en els polígons cadastrals 129, 130 i 131 així com modificar el límit parroquial al 
registre del cadastre d’acord amb l’establert per acta del 19 de juliol de 1974, 
en execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia número 48/2016 
de data 28 de juliol de 2016 dictada en la causa 2000074/2014.  

 
Notificar als interessats (propietaris) la modificació de les dades cadastrals 
registrades dels seus béns immobles en virtut de l’esmentada sentència. 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3040150, de data 5 d’abril de 2018. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement les següents sol·licituds de descàrrec:  
 
- Denúncia número 617. 
- Denúncia número 415. 
- Denúncia número 34. 
- Denúncia número 100171. 
 
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec:  
 
- Denúncia número 555. 
- Denúncia número 100015. 
- Denúncia número 100154. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la demanda de Patrimoni Cultural d’Andorra. 
 
- Unificar l’escola de música Valls del Nord en un únic espai que s’ubicarà a la 

Massana, i La Capsa espai de creació Valls del Nord en un únic espai que 
s’ubicarà a Ordino, quedant així una única escola de música i una única escola 
d’art pel curs 2018/2019, i validar el nou projecte d’activitat amb instruments 
de vent per infants de 8 a 14 anys a l’escola de música de les Valls del Nord. 

 
- Donar conformitat a la data d’inauguració del nou centre sociocultural l’Estudi, 

el dia 29 de setembre de 2018.  
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3039443, de data 24 de gener de 2018. 
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- Número 3040188, de data 10 d’abril de 2018. 
- Número 3040199, de data 11 d’abril de 2018. 
- Número 3040210, de data 12 d’abril de 2018. 
- Número 3040216, de data 12 d’abril de 2018. 
- Número 3040270, de data 18 d’abril de 2018. 
- Número 3040272, de data 18 d’abril de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- A proposta de la junta, donar conformitat al Reglament de Modificació de l’annex 

1 del Reglament de dietes i desplaçaments a l'exterior del Comú d’Ordino. 
 
- Donar conformitat a iniciar els tràmits pertinents per a la provisió de la plaça com 

a informador/a del punt d’informació juvenil, en qualitat d’agent de 
l’administració de caràcter indefinit. 

 
- Atès l’edicte del 12 de març de 2018, contractar com a operaris de 

manteniment i serveis, en qualitat d’agents de l’administració de caràcter 
eventual, les persones següents:  1014, 972, 1086, 891, 1108. 

 
- Atorgar un permís retribuït al funcionari 449, des del 8 de maig fins al 16 de juny 

d’enguany. 
 
- Donar conformitat al funcionari 241 per a realitzar la formació demanada. 
 
 
DINAMITZACIÓ 
 
Resoldre favorablement les propostes de despesa següents, IGI inclós: 
  
11307, per un import de 2777,80€. 
11306, per un import de 600,00€. 
11305, per un import de 350,00€. 
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a obsequiar amb 180 entrades a la mina de Llorts als inscrits a 
la Trobada Ordino-Canillo, amb un màxim de 180 entrades.  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a obsequiar amb 4 entrades d’un dia al CEO amb motiu de 

la rifa de la festivitat de Sant Pere que organitza el Departament de 
Dinamització.  
 

- Donar conformitat al tancament de la zona vending del CEO els diumenges i 
festius durant el període comprès entre el 25 de juny i el 16 de setembre de 
2018 inclòs. 
 

- Donar conformitat a obsequiar amb 5 entrades d’un dia al CEO per sortejar el 
dia de la Travessa de les 3 parròquies prevista pel diumenge 17 de juny i 
organitzada pels comuns d’Andorra la Vella, Escaldes–Engordany i Sant Julià 
de Lòria.  

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/250, per un import total de 
23.305,47€.  

 
• ACLO 2018/11490, per un import de 1.477,83€. 
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- Modificacions pressupostàries 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar Social, per un import de 2.950€. 

 
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Finances i Intervenció per un import 

de 8.600€. 
 
- Modificació Ordinació de preus públics del 2018 
 

A proposta de la junta es dona conformitat a la Ordinació de modificació 
de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del 2017 per a 
l’exercici 2018. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article Article 34. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç 
i turisme, apartat 2 Imports, subapartat F) Campus esportius que queda de la següent manera: 
 

2. Imports 
... 
 
F) Campus esportius 
 
ACTIVITAT NO RESIDENT RESIDENT 
Vela 395 € 340 € 
Volta a peu a Andorra 225 € 130 € 
Campus volei platja   
Opció 5 dies 36 € 31 € 
Opció 4 dies 29 € 25 € 
Suplement menjador 5 dies 32,5 € 32,5 € 
Suplement menjador 4 dies 28 € 28 € 
Suplement assegurança 7 € 7 € 
Descens BTT 225 € 158 € 
ParKour   
Opció 5 dies 36 € 31 € 
Opció 4 dies 29 € 25 € 
Suplement assegurança 7 € 7 € 
BMX 50 € 35 € 

 
Tots els imports són per persona i setmana.  
 
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat. 
 
S’entén com a resident aquella persona que està degudament inscrita al cens de població de 
qualsevol parròquia del Principat d’Andorra. 
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- Central de Contractació 
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/11491, aprovar el plec de bases 
i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs per a la 
contractació d’una empresa per realitzar la neteja dels vidres, de l’estructura 
metàl·lica i de l’exterior, dels conductes de ventilació, i la neteja general 
d’algunes instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino durant la parada 
tècnica.  

 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/11517, aprovar el plec de bases 

i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs nacional 
amb caràcter d’urgència per al subministrament i col·locació de productes 
de jardineria a diferents pobles de la parròquia d’Ordino. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 30 D’ABRIL DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda efectuada des del Departament d’Agricultura de 
Govern, per correu electrònic del 26 d’abril. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord:  
 
Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte 
d’arranjament de la pista l’Hortell, situada a Arcalís.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3039799, de data 28 de febrer de 2018. 
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- Número 3040341, de data 26 d’abril de 2018. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3040311, de data 23 d’abril de 2018. 
- Número 3040328, de data 24 d’abril de 2018. 
 
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2018/12552, per un import de 4.806,75€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al redactat de l’edicte ref. CAD/2018/239.  
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord:  
 
Durant el període de l’1 de juny al 30 de setembre, tancar l’aparcament de Prat de 
Call de les 00:00h a les 6:00h del matí.  
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement les següents sol·licituds d’emplaçament d’un gual: 
 

- Número de sol·licitud 3040093, de data 29 de març de 2018. 
- Número de sol·licitud 3040193, de data 10 d’abril de 2018. 
 
Resoldre favorablement la següent sol·licitud baixa d’un gual: 
 
Número de sol·licitud 3040292, de data 19 d’abril de 2018. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Com a prova pilot durant aquest estiu 2018, donar conformitat a assumir el cost 

dels àpats dels infants inscrits al Casal d’Estiu i dels monitors, utilitzant el servei 
de cuina i menjador de l’Escola Bressol.  

 
- Subvencionar la totalitat dels cost d’una tarja d’aparcament dins l’aparcament 

del Puiet, a l’Institut d’Estudis Andorrans. 
 

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3040088, de data 29 de març de 2018. 
- Número 3040257, de data 17 d’abril de 2018. 
- Número 3040315, de data 23 d’abril de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del passat 16 d’abril i donar 

conformitat a que el Sr. G. P. M., pugui realitzar les pràctiques com a monitor 
de ludoescola. 
 

- Donar conformitat a contractar a l’agent de l’administració de caràcter eventual 
1078.  

 
- Donar conformitat a modificar el requisit acadèmic per accedir al lloc de treball 

de tècnic/a de gabinet. 
 

- Donar conformitat a iniciar el procés de provisió de la plaça de tècnic/a de 
Gabinet de Cònsols, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter indefinit. 
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- Contractar amb caràcter d’urgència a l’agent de l’administració de caràcter 
eventual 1111. 

 
- Donar conformitat perquè la Sra. P. G. dS pugui realitzar una estada formativa. 

 
- Donar conformitat perquè el Sr. L. R. B. pugui realitzar una estada formativa. 

 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
2018 000 12553, per un import de 3.114,1€ IGI inclòs. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2018/289, per un import total de 
5.134,76€. 

• LO 2018/12123, per un import de 1.500€. 
• LO 2018/12113, per un import de 1.343,87€. 
• LO 2018/12115, per un import de 10.328,78€. 
• LO 2018/12116, per un import de 1.007,56€. 
• LO 2018/12117, per un import de 359,04€. 
• LO 2018/12118, per un import de 244,45€. 
• LO 2018/12119, per un import de 536,90€. 
• LO 2018/12120, per un import de 1.366,76€. 
• LO 2018/12121, per un import de 132,52€. 
• ACLO 2018/12112, per un import de 51,22€. 
 

- A proposta de la junta es dona conformitat a les modificacions 
pressupostàries següents: 

 
• Crèdit extraordinari, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 

Sostenibilitat, per un import de 22.140€. 
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• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, 
per un import de 486€. 
 

- Central de Contractació 
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/10815, per un import de 
13.361,99€, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de 
contractació per convocar el concurs públic nacional per l’ampliació de la 
instal·lació de l’enllumenat públic a la carretera del Coll d’Ordino.  

 
• Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2018/2324, A 2018/2325, A 

2018/2326, A 2018/2327, A 2018/2328, A 2018/2329, A 2018/2330, A 
2018/2331, A 2018/2332, A 2018/2333, A 2018/2334, A 2018/2335, A 
2018/2336, A 2018/2337, per un import total de 20.006€, aprovar el plec de 
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs 
públic nacional per a la contractació d’una empresa per realitzar el projecte 
formatiu “COMÚ X ORDINO”. 

 
- Publicació BOPA 
 

• Publicar al BOPA la relació de sancions de circulació que no han pogut estar 
notificades de forma individual. 
  

• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions d’embargament de 
Sancions de Circulació.  

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE MAIG DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de cessió dels terrenys afectats per l’eixampla i 
rectificació de la CG3 en el tram del riu Ferreroles a la rotonda de les Salines. 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3039263, de data 9 de gener de 2018. 
- Número 3040349, de data 26 d’abril de 2018. 
 
Obra Menor: 
 
En aquest moment l’Hble. Sra. Vanessa Fenés Areny s’absenta de la sala en tant 
que part interessada. 
 
- Número 3040393, de data 2 de maig de 2018. 
 
En aquest moment l’Hble. Sra. Vanessa Fenés Areny s’incorpora novament a la 
reunió. 
 
- Número 3040405, de data 2 de maig de 2018. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al redactat de l’avís annexada a l’acta de la junta. 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud següent: 
 
Numero 3040317, de data 24 d’abril de 2018. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement, les següents sol·licituds de descàrrec:  
 
- Denúncia número 25798. 
- Denúncia número 25695. 
- Denúncia número 25698. 
- Denúncia número 100183. 
- Denúncia número 100205. 
- Denúncia número 100209. 
- Denúncia número 25986. 
- Denúncia número 100236. 
- Denúncia número 100189. 
- Denúncia número 100242. 
- Denúncia número 100380. 
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Resoldre favorablement, les següents sol·licituds de descàrrec:  
 
- Denúncia número 25694.  
- Denúncia número 100234. 
- Denúncia número 26000. 
- Denúncia número 100274. 
- Denúncia número 100243. 
- Denúncia número 100316. 
- Denúncia número 100361. 
- Denúncia número 100378. 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra i autoritzar el 
tancament de la carretera secundaria 340, Coll d’Ordino el dia 22 de setembre de 
2018, en el tram horari de 17:00h fins les 21:30h, i el dia 23 de setembre de 2018 
en el tram horari de 08:00 fins les 12:00h, amb motiu del 47 Ral·li d’Andorra 
organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3040064, de data 27 de març de 2018. 
- Número 3040096, de data 29 de març de 2018. 
- Número 3040213, de data 12 d’abril de 2018. 
- Número 3040371, de data 30 d’abril de 2018. 

 
Acord:   

 
Número 3040240, de data 16 d’abril de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar  conformitat a allargar la data de finalització del funcionari 4 fins al proper 

31 d’agost de 2018. 
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- Donar conformitat a que la funcionaria 485, es quedi en situació de reserva, a 

partir del 1 de setembre d’enguany.   
 
- Atorgar al funcionari 285 una excedència sense reserva de plaça per a interès 

particular, a partir del proper 1 d’octubre d’enguany per un període màxim de 3 
anys.   

 
- Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual M.F, 965 i 1006. 

 
- Donar conformitat a que el Sra. M. S. N. pugui realitzar una estada formativa. 

 
- Iniciar el procés de provisió de la plaça com a cap de secció d’atenció al públic 

del CEO, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter indefinit. 
 

- Donar conformitat a modificar el requisit acadèmic per accedir al lloc de treball 
de cap de secció d’atenció al públic del CEO. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP 2018/12563, per un import de 16.093,30€ 
 
 

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 

− Donar conformitat al tancament de l’aparcament de la Canya de la Rabassa 
implantant en prova pilot, un sistema de barreres. 

 
- Autoritzar a SECNOA l’activitat de canoes i Paddle Surf/SUP ioga a l’estany de 

Més Amunt de Tristaina, com a prova pilot, del 23 de juny al 15 d’octubre de 
2018. 
 

- Donar conformitat a les tarifes del refugi guardat Borda de Sorteny per la 
temporada d’estiu. 

 
- Donar conformitat a la declaració de compromís entre el  Comú d'Ordino i 

l'Institut d'Estudis Andorrans. 
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
ACEXP13574 per un import de 10.930,70€ IGI inclòs 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a l’addenda al contracte número 2014/58. 

 
- Donar conformitat a repetir la campanya puntual de captació d’usuaris per 

l’estiu 2018. 
 

− Donar conformitat a la celebració de la 6ena Trobada Canillo – Ordino. 
 
Resoldre favorablement les propostes despesa següents:  
 

 
AC: 2018/13329, per un import de 1.139,05 (IGI inclòs). 
 
AC: 2018/12877, per un import de 4.145,49€ (IGI no inclòs) 
 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informacions: 
 
Comissió mixta SAETDE-COMÚ D’ORDINO   
 

• S’adjunta a l’acta de la junta l’acta de la primera reunió de la comissió mixta 
entre el Comú d’Ordino i SAETDE de data 17 d’abril de 2018. 

 
• En data 2 de maig de 2018 ha tingut lloc la segona reunió i a manca de rebre 

l’acta, s’informa en l’acta de la junta dels aspectes tractats més rellevants. 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
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• 2018/295, per un import total de 12.387,89€. 
 

• LO 2018/12617, per un import de 4.116,21€. 
 

A proposta de la junta nomenar a ambdós cònsols, representants del Comú 
d’Ordino en el nou Consell d’Administració de Secnoa. 
 
- Publicació BOPA 

 
Publicar al BOPA la relació, de sancions de circulació que no han pogut estar 
notificades de forma individual.  
 
- Central de contractació 
 
Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament d’un vehicle tot terreny 
pel departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 14 DE MAIG DE 2018 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3040396, de data 2 de maig de 2018. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2018/13826, per un import de 10.401,23€. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud següent:  
 
Sol·licitud número 3039712, de data 19 de febrer de 2018. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I CULTURA: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2018/1033. 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 14149, per un import de 1.676,59€ IGI inclòs. 
 
 

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen  favorablement les sol·licituds següents:  
 
Comerç 
 
Número 3040428, de data 4 de maig de 2018. 
 
Ocupacions de via pública  
 
Número 3040547, de data 14 de maig de 2018. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació dels articles als articles 
16, grup A; article 38, servei actiu; article 56, vacances; article 60 estructura 
retributiva; i article 83 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino. 
 
 



                     
                                             

CC/18-05-31  19/21 

Acords:  
 

- Donar conformitat a contractar el Sr. O. P. V en qualitat d’agent de 
l’administració de caràcter eventual.  
 

- Contractar amb caràcter d’urgència els agents de l’administració de caràcter 
eventual 1000 i el Sr. A. P. F. 

 
- Contractar amb caràcter d’urgència l’agent de l’administració de caràcter 

eventual 1100. 
 

- Vist l’edicte intern del 23 d’abril pel lloc de treball com a informador/a del punt 
d’informació juvenil, grup C, nivell 2 i atesa la falta de concurrència de personal 
propi; iniciar una convocatòria d’ingrés a través de provisió externa.  
 

- Donar conformitat a sufragar el cost de la formació demanada pel funcionari 40. 
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual Sr. N. L. R. 
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual Sr. J. S. F. 

 
- Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l’agent de 

l’administració de caràcter eventual Sr. J.V.A. 
 
- Donar conformitat a que l’agent de l’administració de caràcter indefinit 1071 

pugui assistir a un seminari. 
 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent:  
 
RÈTOL INDICADOR 

 
En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’absenta de la sala en tant 
que part interessada. 
 
Número de registre 3040457, de data 8 de maig de 2018. 

 
En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’incorpora novament a la 
reunió. 
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AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Resoldre desfavorablement la sol·licitud següent:  

 
Número 3040335, de data 25 d’abril de 2018. 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Nomenar l’Hble. Sr. Jordi Serracanta, Conseller de Turisme i Esports i la Sra. 
Cristina Ariño, Cap del departament de Turisme, com a representants del Comú 
d’Ordino dins l’associació Ruta del Ferro als Pirineus. 
 
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent; 
 
2018 1344000, per un import de 1.358,50€ IGI inclòs. 
 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 

 
Informació: 

 
Informe global de control financer 
 
Es lliura  l’informe global del control financer exercit per la Intervenció comunal fins 
a la data. 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2018/335, per un import total de 190.671,62€. 

• LO 2018/14033, per un import de 6.500€. 
• ACLO 2018/14031, per un import de 101,78€. 
• LO 2018/14030, per un import de 251,27€. 
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- Modificacions pressupostàries 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import 

de 775€. 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import 

de 1.630€. 
  

- Central de contractació 
 

 
• Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament i la instal·lació 

de gespa artificial a diferents parcs infantils d’Ordino. 
 

• Declarar desert el concurs públic per al subministrament de cartells d’obra i 
tornar-lo a convocar en caràcter d’urgència. 

 
- Anul·lació de sancions 
 

Es dona conformitat a l’anul·lació per prescripció de les sancions relacionades 
en l’acta de la junta. 

 
 
En relació a l’acta del 14 de maig, la Sra. Eva Choy demana més precisió sobre la 
modificació de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú d’Ordino.  
 
El Sr. Xavier Herver respon que se li enviarà tota la informació per escrit. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 
23 i 30 d’abril i del 7 i 14 de maig de 2018 per unanimitat. 
 
 
 
 
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   
 


