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CONSELL DE COMU 
28 DE DESEMBRE DE 2017 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: tradicional de Sants Innocents  
Hora de l’inici: 12.07 h 
Hora d’acabament: 12.14 h 
 
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 30 de novembre  

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

les Juntes de Govern del 27 de novembre i del 4, 11 i 18 de desembre de 
2017.  
 

3 Memòria justificativa d'ingressos que acompanya el pressupost 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. 
 
La Sra. Eva Choy demana incloure un punt referent a la periodicitat de les 
comissions de les Conselleries del Comú.  
  
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 

de novembre de 2017 
 
El Sr. Consol 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 30 de 
novembre de 2017.  
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de 
novembre i del 4, 11 i 18 de desembre de 2017.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2017 

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

- Donar conformitat al contractes 1090/2017 i 1091/2017. 
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- Donar conformitat als pagaments relatius als contractes 1090/2017 i 
1091/2017. 

 

- Deixar sense efecte l’acord pres en data del 20 de novembre d’enguany i 
donar conformitat a la nova demanda efectuada per correu electrònic, per la 
societat Grup Coma, SL. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3038678, de data 13 de novembre de 2017. 
− Número 3038722, de data 20 de novembre de 2017. 
− Número 3038760, de data 23 de novembre de 2017. 
 
Obra Major: 
 
Número 3036617, de data 20 d'abril de 2017. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la proposta de modificació horària, en període de prova, 

de l'agent de l'administració número 274. 
 
- Donar conformitat a atorgar un pagament complementari de 100€ quinzenals 

addicionals als agents de l'administració números 176 i 425. 
 
- Vist l'informe GDH donar conformitat a: 
 

• Canvi de nomenclatura del Departament d’Agricultura i Medi Ambient pel 
nom de Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat. 
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• Passar a l'agent de l'administració número 887, del grup A nivell II, al grup 
A nivell I. 
 
 

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2017/34585, per un import de 1.358,32€. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la creació de la QUOTA ESTRELLA (*) amb un increment de 
25€ respecte als preus de la QUOTA PLUS (+) al CEO. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2017/1383 per un import total de 8.678,17€. 

• O 2017/35905, per un import de 3.702,52€. 
• O 2017/35906, per un import de 435,60€. 
• O 2017/35906, per un import de 217,79€. 
• ACLO 2017/35903, per un import de 151,92€. 

 

- Modificacions pressupostàries 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar Social per un import de 270,38€. 

  
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 

Circulació per un import de 236€. 
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• A proposta de la Junta autoritzar un crèdit extraordinari a la Conselleria 

de Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 2.500€. 
 

- Calendari Fiscal 
 
Aprovar el següent calendari que estableix les dates per a la notificació de la 
facturació i la definició del període voluntari de pagament i presentació de la 
corresponent remesa al banc dels diferents conceptes tributaris previstos per a 
l’exercici 2018. 
 
Aquest calendari es publica al BOPA, a la web institucional i al Butlletí informatiu 
comunal. 

 
 

Tribut Data inici 
notificació de 

facturació 

Data presentació 
remesa bancària al 

cobrament 

Data fi període voluntari 
i inici del període 

executiu 
Impost tradicional del foc i 
lloc 

20/02/2018 02/04/2018 31/05/2018 

Impost sobre la propietat 
immobiliària  i Taxa de 
serveix públics vinculada. 

20/02/2018 02/04/2018 31/05/2018 

Impost sobre els 
rendiments arrendataris 

04/02/2019 04/02/2019 01/04/2019 

Impost sobre la radicació 
d’activitats comercials, 
empresarials i professionals 
i Taxa de serveis públics 
vinculada. 

20/03/2018 02/05/2018 30/06/2018 

Taxa de manteniment de 
cementiris 

20/03/2018 02/05/2018 30/06/2018 

Rètols indicadors i 
publicitaris 

20/02/2018 02/04/2018 31/05/2018 

Reserves d’estacionament i 
guals 

20/02/2018 02/04/2018 31/05/2018 

 

- Central de Contractació 
 
• Donar conformitat al sobre cost de 9.143,75€ al contracte signat per part 

del Comú d’Ordino número 50/2015. 
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2017/36325, per un import de 
15.000€, 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 la senyalització urbana d’orientació per 
vianants al centre  del poble d’Ordino.  
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• Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 

convocar el concurs per adjudicar l’esponsorització del rocòdrom 
d’Ordino.  

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 4 DE DESEMBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 27 de novembre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords :  
 
A proposta de la junta, donar conformitat a la convocatòria de la novena subhasta 
pública de les places d’aparcament situades a la planta soterrani -1 de l’edifici 
conegut per “Aparcament la Covanella”,  determinades amb els números 13,14 i 
31;  i a tal efecte, publicar el corresponent edicte al BOPA 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3038368, de data 12 d'octubre de 2017. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3038850, de data 30 de novembre de 2017. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acords : 
 
Donar conformitat a la resolució del conveni número 86/2012. 
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CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l'automòbil club d'Andorra amb motiu de la 
prova esportiva Andorra Winter Rally en relació a l'aparcament de la Tenada.   
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I CULTURA 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l'automòbil club d'Andorra amb motiu de la 
prova esportiva Andorra Winter Rally, en relació a la sala la Buna. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord:  
 
Donar conformitat a l'ampliació del termini de presentació d'ofertes del concurs 
per la selecció del soci que adquirirà capital social de SECNOA, SAU i per la 
concessió administrativa de l'ús privatiu dels béns del camp de neu Ordino-
Arcalís, fins el dia 22 de gener de 2018, abans de les 12 hores al servei de 
Tràmits. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3038779, de data 27 de novembre de 2017. 
 
Comerç 
 

- Número 3038555, de data 31 d'octubre de 2017. 

- Número 3038578, de data 6 de novembre de 2017. 

- Número 3038733, de data 21 de novembre de 2017. 

- Número 3038767, de data 24 de novembre de 2017. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
Vist que en el calendari de festivitats del 2018 aprovat en el Consell de Comú del 
passat 30 de novembre hi ha 3 ponts: 30 d’abril, 2 de novembre i 24 de 
desembre, autoritzar a que tots els funcionaris, agents de l’administració de 
caràcter indefinit i agents de l’administració de caràcter eventual, amb contractes 
de durada superior a 6 mesos, puguin gaudir d’un dels tres ponts, sempre que el 
nombre de persones absents en cadascun d’ells no superi la meitat de la plantilla 
de cada departament.   
 
Pel que fa als departaments o serveis que no poden realitzar un d’aquests ponts, 
es dóna conformitat a que aquest pugui traslladar-se a un altre dia, amb la 
deguda justificació.  

 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Associació de la gent gran 
d'Ordino. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2017/1446 per un import total de 17.765€. 

• LO 2017/36867 per un import de 1.080,84€. 
• OPNP 2017/36868 per un import de 960,53€. 
• ACLO 2017/37107 per un import de 731,22€. 
• ACLO 2017/37106 per un import de 248,71€. 
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- Publicacions BOPA 
 

Publicar al Bopa la relació SANBO7, de sancions de circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual.  

 

- Resoldre favorablement la proposta de despesa següent: 
 

AC 201700037105 pe un import de 2.717€ (IGi inclòs) 
 

- Baixes Immobilitzat 
 

A proposta de la junta acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat els 
actius següents: 

 
2015/164 
2010/36 
2007/150 
 

- Central de Contractació 
 
Adjudicar el concurs públic per a la realització i la direcció facultativa de projectes 
per al Comú d’Ordino i la Mancomunitat de Serveis. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L'11 DE DESEMBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1 S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 4 de desembre de 2017. 
2 Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la modificació del redactat del conveni número 1089/2017. 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3038763, de data 23 de novembre de 2017. 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3038861, de data 1 de desembre de 2017. 
− Número 3038862, de data 1 de desembre de 2017. 
− Número 3038924, de data 6 de desembre de 2017. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
En relació a l'expedient administratiu número EXP_CAD-06, modificar la inscripció 
del dret de propietat que consta actualment al cadastre parroquial, inscriure al 
cadastre parroquial el dret de propietat sobre aquests immobles i notificar el 
decret de resolució de l’expedient administratiu als interessats. 

 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 

 
Número 3036904, de data 19 de maig de 2017. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
A proposta de la Junta del 4 de desembre es va donar conformitat a la baixa 
definitiva del registre d'immobilitzats, entre altres actius, dels contenidors soterrats 
que es trobaven a la Plaça Major d'Ordino. 
 
Donar conformitat a cobrar 150€ en concepte de recanvis per les 3 bústies dels 
contenidors. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Procediment intern en relació a les superfícies de comerç 
 
En el moment que es tramita una obertura o modificació de comerç indicar, 
sempre que sigui possible, la superfície cadastral com a dada de referència i, en el 
cas de discrepància presentar plànols a escala que seran revisats per cadastre i si 
escau, s'acceptarà la superfície útil. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens de població 
 
Número 3038906, de data 5 de desembre de 2012. 

 
Comerç 
 
- Número 3038703, de data 16 de novembre de 2017. 
- Número 3038782, de data 28 de novembre de 2017. 
- Número 3038893, de data 4 de desembre de 2017. 
 
Terrasses de bar 

 
Número 3038820, de data 28 de novembre de 2017. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes autoritzar que els agents de 

l'administració números 22 i 974 treballin com a personal de suport de les 20h 
i les 22.30h. 

 
- Donar conformitat a S.C.S estudiant de l'Université Perpignan pugui realitzar 

un estatge. 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent número 834. 
 
- Donar conformitat ha declarar desert l’edicte del passat 25 de setembre.    
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- Donar conformitat a iniciar un nou procediment per a la provisió de dues 

places com auxiliar de circulació a través de la convocatòria d’un edicte 
extern. 

 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud, efectuada mitjançant correu electrònic de data 1 
de desembre, pel Comú de la Masana. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

Relació d’ordres de pagament: O 2017/1497, per un import total de 
34.069,71€. 

 
 Modificacions pressupostàries 
 

• A proposta de la Junta donar conformitat a un suplement de crèdit per 
un import de 11.985€ a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació. 
 

• Transferència de crèdit per un import de 1.520€ a la Conselleria 
d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització. 
  

 Ampliació de crèdit per un import de 3.000€, a la Conselleria de Turisme 
i Esports. 

 
 A proposta de la Junta, resoldre favorablement la proposta de despesa 

següent, prèvia aprovació de la modificació pressupostària corresponent: 
 
AC  201700037910  per un import d'11.985€. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL18 DE DESEMBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1 S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 de desembre de 2017. 
2 Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3038988, de data 12 de desembre de 2017. 
 
Obra Major: 
 
Número 3038356, de data 11 de novembre de 2017. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat al redactat de l’avís de notificació per publicar al BOPA. 

 
- En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del 

Cadastre es dona conformitat a inscriure al registre del cadastre els drets 
sobre els béns immobles que figuren en la comunicació notarial rebuda.  

 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Comerç 
 
- Número 3038896, de data 5 de desembre de 2017. 
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- Número 3038897, de data 5 de desembre de 2017. 
- Número 3038998, de data 13 de desembre de 2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a que l'alumne del Lycée Comte de Foix Andorre M.A.B.  

pugui iniciar un estatge d’observació a les instal·lacions del CEO. 
 

- Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència a l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1.098 des del 18 de desembre d’enguany. 

 

- Donar conformitat a que les cuineres de l’escola bressol puguin realitzar una  
formació a través d’Espai Dietètica Aplicada. 
 

- Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència, l'agent de 
l'administració de caràcter eventual  1.097 pels dies 19 de desembre 
d’enguany i 9 de gener de 2018. 
   

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

 
• Relació d’ordres de pagament: 

2017/1503, per un import total de 89.242,71€. 
• ACLO 2017/38362, per un import de 140.000€. 
• OPNP 2017/38733, per un import de 449,36€. 
• OPNP  2017/38566, per un import de 1.311,07€. 
• O 2017/38548, 38549 i 38550, per un import total de 2.078,36€. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un 
import de 2.200€. 
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• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import 
de 4.200€. 

 
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació 

per un import de 15.438€. 
 
- Ordinació de preus públics del 2018 
 

A proposta de la Junta aprovar la modificació de l’Ordinació de preus públics 
per a l’exercici 2018. 

 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de 
novembre del 2017 per a l’exercici 2018. 

 
Article primer 
 
S’aprova afegir la Disposició transitòria amb el següent redactat: 
 
Disposició transitòria  

 
El preus establerts mitjançant l’article 23 “Aparcament a espais públics 
senyalitzats com a zones blaves i zones verdes i l’aparcament amb barrera del 
Prat de Vilella.”, apartat 2 “Imports”, subapartats I.1) a I.3) “Abonament anual 
(de gener a desembre) Prat de Vilella (tarja): 
 

I.1) De dilluns a diumenge (24 h) 
I.2) De dilluns a divendres (de 7h a 22h) 
I.3) De dilluns a diumenge (de 21h a 8h)  

 
Entraran en vigor el dia en que es produeixi la recepció dels treballs 
d’instal·lació de l’equipament de control i gestió del nou sistema d’accés amb 
barreres i es formalitzarà la seva afectació al servei públic d’aparcament. 
 
Excepcionalment, per a disposar d’aquest abonament anual, es cobrarà la 
part fraccionada i proporcional calculada per mesos des de l’entrada en 
funcionament fins al 31 de desembre de l’exercici. 
 
Des de l’entrada en vigor de l’Ordinació de preus públics el dia 1 de gener del 
2018 fins a l’entrada en funcionament de d’instal·lació no s’aplicarà cap preu 
en aquest sentit. 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
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- Secnoa, SAU 
 

Atesa la demanda efectuada per SECNOA SAU, per acord del Consell 
d’Administració de data 12 d’octubre del 2017, a proposta de la Junta 
autoritzar al Consell d’Administració de SECNOA, SAU a renovar la pòlissa de 
crèdit existent amb Crèdit Andorrà, amb un límit de 466.760€ i que venç el 
proper dia 15 de gener del 2018. 
 

- Central de compres 
 

Adjudicar el concurs per a la realització dels treballs de manteniment dels 
aparells de calefacció, producció d’aigua calenta i aire condicionat del Comú 
d’Ordino. 

 
 
En relació a la junta de l’11 de desembre, la Sra. Sandra Tudo demana què 
representa a nivell pressupostari pel Comú el conveni que van signar el Govern, el 
Comú i Anbank per a la construcció d’un aparcament a La Cortinada.  
 
El Sr. Cònsol major respon que a nivell pressupostari aquesta construcció no 
representa cap despesa pel Comú i fa una breu explicació del contingut del 
conveni. 
 
La Sra. Sandra Tudó, demana, en relació a la mateixa junta, el per què es tira 
endavant amb la col·locació de les barreres a l’aparcament Prat de Vilella sense 
esperar a unificar les targetes amb els altres comuns.  
 
El Conseller Sr. Samuel Duró respon que la unificació de les targetes 
d’aparcament serà a molt llarg termini, si s’arriba a fer, i per tant es tira endavant 
amb la ubicació de les barreres, acord que ja es va prendre fa un temps.  
 
En relació a la Junta de Govern del 18 de desembre, la Sra. Sandra Tudo demana 
la documentació relativa al pressupost de les dues altres empreses que es van 
presentar al concurs per a la realització dels treballs de manteniment dels aparells 
de calefacció, producció d’aigua calenta i aire condicionat del Comú d’Ordino. 
 
El Sr. Cònsol major respon que se’ls hi farà arribar. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de les Juntes de Govern 
del 27 de novembre i del 4, 11 i 18 de desembre de 2017, per unanimitat. 
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3. Memòria justificativa d'ingressos que acompanya e 
pressupost 2018 
 
S'aprova per unanimitat. 

 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :  
 
Article 22.2  
 
La Sra. Eva Choy, diu que han constatat que la periodicitat de les comissions 
durant l’any 2017 no s’han complert tal i com estipula el reglament, en el qual es 
precisa que se n’ha de fer una cada tres mesos.  
 
El Sr. Cònsol indica que efectivament pel que fa a la Comissió d’Obres i 
Urbanisme s’han anat fent reunions de treball per treballar el Pla d’Urbanisme 
però no amb el format de comissió. Respon que es tindrà en compte aquesta 
observació i es mantindrà la periodicitat pels propers anys.  
 
 
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   
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