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CONSELL DE COMÚ 
23 DE FEBRER DE 2022 

 
 
Lloc: Sala del Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino  
Sessió: tradicional dels arrendaments  
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.36 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 20 de gener de 2022. 

 
2. Arrendament dels cortons.  

 
3. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 17, 24 i 31 de 

gener i del 7 i 14 de febrer de 2022. 
 

4. Proposta d’aprovació del plec de bases i condicions tècniques i 
administratives per a la convocatòria d’un concurs públic per a la realització 
dels treballs d’impermeabilitzacions i acabats de la plaça de la Covanella. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
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 20 

de gener de 2022 
 
El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 20 de gener 
de 2022. 
 
 
2. Arrendament dels cortons.  
 
El cònsol major passa a subhastar l'arrendament dels dos cortons propietat del 
Comú d’Ordino, Coma de Varilles i l'Hortell. 
 
Vist que no hi ha cap postor pels cortons, aquests queden a disposició del Comú 
podent-ne fer ús o arrendar-los sense pública subhasta. 

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

17, 24 i 31 de gener i del 7 i 14 de febrer de 2022 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 17 DE GENER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud d’obra menor número 3055255, de data 5 de 
gener de 2022. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3054973, de data 17 de desembre de 
2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 

 
A demanda del Departament d’Agricultura i Medi Ambient s’ha creat el formulari i 
el tràmit de sol·licitud d’organització de grans esdeveniments en el medi rural. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents:  

 
- Número 3054478, de data 12 de novembre de 2021. 
- Número 3055219, de data 3 de gener de 2022. 
- Número 3055257, de data 5 de gener de 2022. 
- Número 3055267, de data 7 de gener de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3055362, de data 12 de gener de 
2022. 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
- ACEXP 2022/1622 per un import de 18.094,74 €. 
- ACEXP 2022/1616 per un import de 7.900 €. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Corregir el còmput anual de les hores de treball ordinàries durant el 2022 que 

ha de ser de 1.730 hores, vist que s’ha detectat un error en l’acord de la Junta 
de Govern del 6 de desembre de 2021.  

 
- Atesa la incoació de l’expedient disciplinari ED. 002/2021 contra el treballador 

públic indefinit 1095, donar conformitat a: 
 
• Imposar-li, com a autor de la infracció lleu prevista a l’article 100, apartat u, 

de l’Ordinació de la funció pública, la sanció d’una amonestació escrita, per 
part de la cap del Departament. 

• Notificar aquesta resolució a la persona interessada. 
 
- Vist l’edicte del 20-12-2021 pel qual es declarava desert el procés selectiu per 

cobrir una plaça del lloc de treball de recepcionista del Centre Esportiu, en 
qualitat de treballador públic interí, i es tornava a convocar un nou procés 
selectiu, nomenar el treballador públic interí 1248 per ocupar aquest lloc de 
treball. 
 

- Iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 
d’administratiu del Departament de Manteniment i Serveis públics pel 
desenvolupament dels projectes d’ordenació i actualització de la gestió 
administrativa del servei públic del cementiri, de suport administratiu en la 
implementació de la prova pilot per a la implantació d’una xarxa de telelectura 
de comptadors per a la Mancomunitat de serveis, i del telecontrol de les 
instal·lacions de subministrament d’aigua, durant un període de 24 mesos 
(ampliable per una sola vegada per un termini màxim de fins a dotze mesos) i 
amb un salari de 1.255,49 euros bruts mensuals.  
 

- Compensar al personal del Departament de Manteniment i Serveis públics les 
dietes per àpats realitzats a l’interior amb motiu de permanències 
ininterrompudes al lloc de treball, durant la realització de tasques de treta de 
neu, del 16 al 23 de desembre de 2021. 

 
- Compensar al treballador públic indefinit 1175 l’import de 3,32 € en concepte 

de dieta per l’àpat realitzat a l’interior amb motiu de la permanència 
ininterrompuda al lloc de treball el 13 de desembre de 2021. 
 

- Atès l’edicte del 6-12-2021 pel qual es declaraven deserts els edictes per 
cobrir dues places d’auxiliar del Servei de Circulació, en qualitat de treballador 
públic indefinit, i es tornaven a convocar en segona convocatòria externa, i 
segons l’informe del comitè tècnic de selecció, declarar desert aquest edicte. 
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- Atès que l’edicte del 6-12-2021 pel qual es declaraven deserts els edictes per 

cobrir dues places d’auxiliar del Servei de Circulació, en qualitat de treballador 
públic indefinit, i es tornaven a convocar en segona convocatòria externa, s’ha 
declarat desert, donar conformitat a continuar el procés de provisió de les 
dues places vacants a través d’un procés selectiu d’ingrés en tercera 
convocatòria.  

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Oferir als participants en el Freeride World Tour, membres dels equips i de 
l’organització, l’entrada gratuïta al CEO del 30 de gener al 5 de febrer de 2022.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/9 per un import total de 69.095,28 €. 
 

• O 2022/1617 per un import de 1.500 €. 
 
Central de contractació 
 
- Encomanar a l’empresa Engitec l’encàrrec professional, relatiu al Departament 

d’Obres, pel projecte de reparació del pont d’Arans. 
 

- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/1348 per un import de 
189.199,34 €, aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives 
per a la convocatòria del concurs públic per a la realització dels treballs de 
reparació del paviment al casc antic d’Ordino. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 24 DE GENER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la resolució de l’expedient número 003/2021 en els 

termes següents: 
 
Primer.- Imposar una multa de 1.000 € a l’agent responsable de la infracció    

urbanística. 
Segon.- Regularitzar la situació urbanística, amb la restitució de les coses al     

seu estat inicial o amb la sol·licitud de la llicència urbanística pertinent. 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.  
 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor: 
 
Número 3055469, de data 19 de gener de 2022. 
 
Obra major: 
 
- Número 3054487, de data 12 de novembre de 2021. 
- Número 3054656, de data 26 de novembre de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats al llarg del tram 
de la carretera del Coll d’Ordino, incorporant la numeració. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
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Es resol favorablement la sol·licitud formulada per B.W.S., mitjançant correu 
electrònic de data 18 de gener de 2022, i segons l’acord de la Junta de Govern 
del 3 de gener de 2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  

 
Comerç 

 
- Número 3055135, de data 28 de desembre de 2021. 
- Número 3055330, de data 11 de gener de 2022. 
- Número 3055334, de data 11 de gener de 2022. 
- Número 3055376, de data 12 de gener de 2022. 
- Número 3055453, de data 18 de gener de 2022. 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 
S’acorda emetre un certificat comunal a les persones que efectuïn la formació 
d’informadors de la Reserva de biosfera d’Ordino. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud de cessió d’espais número 3055430, de data 
17 de gener del 2022. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Variació IPC interanual 
 
- S’informa que s’ha publicat al BOPA la variació de l’índex de preus al consum 

(IPC) per al 2022, que ha estat del 3,3%, i d’acord amb l’article 15 de 
l’Ordinació pressupostària per a l’exercici 2022 i de la disposició addicional 
cinquena “ Retribució” de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino 
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del 19/2/2020, els augments de tots els conceptes retributius per a l’exercici 
2022, seran el resultat d’aplicar aquest índex de variació de l’IPC del 3,3%. 

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/1671, per un import de 

501.241,30 €, se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú el plec de bases i 
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic 
per a la realització dels treballs d’impermeabilitzacions i acabats de la plaça de 
la Covanella.  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/11 per un import total de 70.783,53 €. 

 
• OPNP 2021/51948 per un import de 246,75 €. 
• OPNP 2022/1830 per un import de 5.718,45 €. 
 

- Central de contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/1835, per un import de 50.000 €, 
s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic per a la realització dels treballs de substitució de 
l’ascensor de l’aparcament vertical del Centre Esportiu d’Ordino.  

 
- Lloguer d’habitatges 
 
Vist que l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2022 ha estat del 3,3%, s’acorda que els 
preus dels lloguers que es cobren dels habitatges i dependències del Comú per a 
l’exercici 2022 s’actualitzin en base a aquest índex.  
 

Atesa l’entrada en vigor, des de l’1/1/2013, de l’Impost General Indirecte, el 
lloguer de vivendes està subjecte a l’IGI al tipus superreduït del 0% i el lloguer de 
locals comercials al tipus normal del 4,5% (les concessions administratives no 
estan subjectes). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 31 DE GENER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2022/1003.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra menor següents:  
 
- Número 3055626, de data 26 de gener de 2022. 
- Número 3055525, de data 24 de gener de 2022. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
A demanda del sol·licitant, deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 3 
de gener de 2022 en relació a la sol·licitud número 3054799. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de cens de població següents: 

 
- Número 3055321, de data 11 de gener de 2022. 
- Número 3055493, de data 20 de gener de 2022. 
- Número 3055494, de data 20 de gener de 2022. 
-  
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per K.A.H. perquè realitzi l’estada 

en descoberta professional al Departament d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar Social a l’Escola d’Art, del 31 de gener al 4 de febrer 2022, segons el 
conveni dels alumnes de secundària del Lycée Comte de Foix.  

 
- Vist que la funcionària 442 ha renunciat al seu lloc de treball, s’acorda 

nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1249 com a 
operari de Manteniment i Serveis públics, des de l’1 de febrer de 2022 i 
mentre té lloc el procés de selecció per a la cobertura de la plaça vacant, amb 
un salari de 1.227 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 
d’un lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis públics, en qualitat de 
treballador públic interí per un període de 12 mesos des de la data d’inici, amb 
un salari de 1.227 euros bruts mensuals. 

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

d’operari d’aparcaments en qualitat de treballador públic interí durant un 
període de 24 mesos (ampliable per una sola vegada per un termini màxim de 
fins a dotze mesos), amb un salari de 1.346,48 euros bruts mensuals.  

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

públics les dietes per àpats realitzats a l’interior amb motiu de permanències 
ininterrompudes al lloc de treball els dies 10 i 12 de gener de 2022 durant les 
tasques de treta de neu.  

 
- Retribuir a la treballadora pública indefinida 431 les hores acumulades per a 

realitzar els àpats dels usuaris del servei de ludoescola durant les vacances 
escolars de Nadal. 
 

- S’acorda nomenar J.E.L. com a administrativa del Departament 
d’Administració General, en qualitat de treballadora pública indefinida, en 
període de prova des de la data d’inici i durant un període de 3 mesos, amb 
un salari de 21.403,67 euros bruts. 

 
- Retribuir al treballador públic interí 959 les hores realitzades, desenvolupant 

funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada ordinària de 
treball, els dies 23, 24 i 25 de gener de 2022, a les instal·lacions de l’ACCO. 
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- Atès l’edicte del 2-11-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça del lloc de treball de lletrat, en qualitat de treballador públic 
interí, i segons l’informe del comitè tècnic de selecció, declarar desert aquest 
edicte. 
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 
d’un lloc de treball d’educador de l’escola bressol, en qualitat de treballador 
públic interí, de l’1 de març al 31 de juliol de 2022, amb un salari de 1.395,91 
euros bruts mensuals.   

 
- Atès l’edicte del 03-01-22 pel qual es declarava desert el procés selectiu per 

cobrir una plaça d’operari xofer de Manteniment i Serveis públics, en qualitat 
de treballador públic interí i es tornava a convocar un nou procés selectiu, 
segons l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desert 
aquest edicte. 

 
- Atès que l’edicte del 6-12-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de 

monitor de Ludoescola, en qualitat de treballador públic interí pel curs escolar 
2021 - 2022 en horari de 17 a 19h, es va declarar desert, s’acorda continuar 
el procés de selecció per a la cobertura d’aquest lloc de treball.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
- Autoritzar l’organització de la cursa La Sportiva Andorra Skimo, els dies 19 i 20 

de febrer de 2022,  al parc natural de la vall de Sorteny (skimo 2, 4, 8, 10). 
 
- Autoritzar la filmació d’un rodatge publicitari per a Andorra Turisme, amb dron 

d’imatges d’alta muntanya, a la zona dels estanys de Tristaina, entre el 31 de 
gener i el 4 de febrer del 2022. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP 2022 00000 1856, per un 
import d’11.500 €.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
• Es lliura l’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes d’Andorra en relació 

als comptes anuals del Comú i de les entitats participades de l’exercici 2020. 
• S’informa que s’ha rebut de Govern la resolució 331278/2022 de data 

26/1/2022. 
• S’informa que l’empresa concessionària del Camp de neu d’Ordino-Arcalís ha 

notificat que els restaurants inclosos en la concessió seran gestionats en la 
seva totalitat per l’empresa de restauració SARI. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/14 per un import total de 113.786,92 €. 
 

• OPNP 2021/52439 per un import de 404,45 €. 
 
- Proposta de despesa 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP 2022/2578 per un import 
de 8.464,50 €. 

 
- Central de contractació 
 
S’acorda encarregar els treballs professionals relatius al Departament d’Obres pel 
projecte de canalització d’aigües de la font d’Encodina. 
 
- Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació MUL44, de sancions de circulació que no 
han pogut estar notificades de forma individual.  
 
- Tribunal de Comptes 
 
S’acorda lliurar al Tribunal de comptes la nota d’al·legacions a l’informe 2020. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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    JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE FEBRER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3054449, de data 11 de novembre de 2021. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3055691, de data 31 de gener de 2022. 
- Número 3055709, de data 31 de gener de 2022. 
- Número 3055772, de data 2 de febrer de 2022. 

 
Obra major: 
 
Número 3055497, de data 20 de gener de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3055210, de data 31 de desembre 

de 2021. 
En conseqüència, donar de baixa al registre del cadastre les dues unitats 
cadastrals que han estat agregades, referència cadastral 3U20363 (ref. 
parcel·la  3P02868) i referència cadastral 3U20670 (ref. parcel·la  3P03049). 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3055512, de data 21 de gener de 

2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
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Cens de població 
 

- Número 3055538, de data 24 de gener de 2022. 
 

Comerç 
 

- Número 3055496, de data 20 de gener de 2022. 
- Número 3055520, de data 21 de gener de 2022. 
- Número 3055549, de data 24 de gener de 2022. 
- Número 3055637, de data 27 de gener de 2022. 
- Número 3055661, de data 28 de gener de 2022. 
- Número 3055683, de data 28 de gener de 2022. 
- Número 3055715, de data 31 de gener de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1004. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 

 
- Atès que el treballador públic indefinit 1095 ha renunciat al lloc de treball que 

ocupa, a través d’una adscripció temporal, i donat que la funcionària 33, titular 
d’aquest lloc de treball es troba de baixa mèdica de llarga durada, s’acorda 
iniciar el procés de selecció, a través d’un edicte, per cobrir el lloc de treball de 
cap de secció de ludoescola, en qualitat de treballador públic interí durant el 
període de baixa mèdica de la funcionària amb codi de treballadora 33. 
 

- Donar conformitat a la sol·licitud formulada pel treballador públic indefinit 1214 
per desenvolupar les funcions d’entrenador de futbol d’infants i joves fins a 18 
anys, a l’Atlètic Club d’Escaldes, fora de l’horari laboral i a temps parcial fins al 
7 de febrer de 2023.   
 

- S’acorda atorgar una compensació de 47,43 euros bruts a les persones que 
realitzin les tasques de suport durant les sessions del Cicle de cinema 
muntanya, els dies 9 i 16 de febrer i el 23 de març de 2022.  
 

- Atès que l’edicte del 03-01-2022 pel qual es declarava desert el procés 
selectiu per cobrir una plaça d’operari xofer de Manteniment i Serveis públics, 
en qualitat de treballador públic interí, i es tornava a convocar un nou procés 
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selectiu que també es va declarar desert, s’acorda continuar el procés de 
selecció per a la cobertura d’aquest lloc de treball a través d’un edicte. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 

 
Autoritzar la filmació de paisatges d’alta muntanya al parc natural de la vall de 
Sorteny, entre el 14 i el 27 de febrer de 2022, amb uns horaris i localitzacions 
flexibles.  
Aquest acord queda supeditat a l’autorització del Departament de Govern que 
gestiona la fauna salvatge. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 

  
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1005. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/15 per un import total de 116.919,34 €. 

• ACLO 2022/3720 per un import de 10.000 €. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 
Ampliació de crèdit, per un import total de 20.422,50 €, al capítol 1 de personal 
en general, principalment per l’ajustament de les dotacions per incrementar l’IPC, 
que ha estat del 3,30%. 
 
- Anul·lació de rebuts  
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S’acorda anul·lar els rebuts relatius a la taxa del servei de gossos de companyia 
que figuren en el registre animals de companyia que no són correctes. 
 
- Notificacions 
 
S’acorda la notificació col·lectiva d’aprovació de provisions de constrenyiment de 
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 14 DE FEBRER DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni 2022/1006. 
 
- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 29 d’agost de 2016, en 

relació als obsequis que es fan a les parelles de contraents de matrimonis i 
d'unions civils que tenen lloc al Comú d'Ordino, i, a partir d’ara, lliurar com a 
detall un “estripagecs” muntat en una estructura de fusta. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3055845, de data 7 de febrer de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3055900, de data 8 de febrer de 2022. 
- Número 3055923, de data 10 de febrer de 2022. 
- Número 3055922, de data 9 de febrer de 2022. 
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- Número 3055930, de data 10 de febrer de 2022. 
 
Obra major: 
 
- Número 3048365, de data 16 de juliol de 2020. 
- Número 3054201, de data 26 d’octubre de 2021. 
- Número 3055684, de data 28 de gener del 2022. 
  
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
  
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per l’organització de la prova la 

Sportiva Andorra Skimo, per reservar 15 places d’aparcament a l’aparcament 
de la Canya de la Rabassa el dia 20 de febrer de 2022. 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud en relació a l’edició de Tour Auto Paris – 

Andorra. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
Informació: 

 
A demanda del Departament d’Obres i Urbanisme es modifiquen els formularis de 
T3-021 i T3-321. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens de població 

 
Número 3055836, de data 4 de febrer de 2022. 

 
Comerç 

 
- Número 3054519, de data 16 de novembre de 2021. 
- Número 3055751, de data 1 de febrer de 2022. 
- Número 3055758, de data 1 de febrer de 2022. 
- Número 3055770, de data 2 de febrer de 2022. 
- Número 3055785, de data 2 de febrer de 2022. 
- Número 3055792, de data 3 de febrer de 2022. 
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- Número 3055811, de data 4 de febrer de 2022. 
- Número 3055819, de data 4 de febrer de 2022. 
- Número 3055824, de data 4 de febrer de 2022. 
 
Terrassa de bar 
 
Número 3055800, de data 3 de febrer de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 

d’auxiliar de la casa pairal, en qualitat de treballador públic interí, des de la 
data d’incorporació fins que la treballadora pública indefinida 557 tingui l’alta 
mèdica, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 
d’un lloc de treball d’agent de Medi ambient, en qualitat de treballador públic 
interí, de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2022, amb un salari de 1.408,50 
euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 

de cinc places del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis públics, en 
qualitat de treballadors públics interins, de l’1 de maig al 31 d’octubre de 
2022, amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 
1133, com a educadora de l’escola bressol, des del 14 de febrer de 2022 i 
fins que la treballadora pública indefinida 561 tingui l’alta mèdica, amb un 
salari de 1.509,21 euros bruts mensuals (o la part proporcional que 
correspongui).  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 

1237, com a operària de neteja del Centre Esportiu, des del 14 de febrer de 
2022 i fins que la treballadora pública interina 1211 tingui l’alta mèdica, amb 
un salari de 1.227 euros bruts mensuals (o la part proporcional que 
correspongui). 

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 692 com a recepcionista del 

Centre Esportiu, en qualitat de treballadora pública interina des del  6 de març 
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de 2022 fins al 30 de juny de 2023, amb un salari de 1.296,92 euros bruts 
mensuals (per jornada completa). 
 

- Atès que l’edicte del 2-11-2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball de lletrat, en qualitat de 
treballador públic interí, es va declarar desert, s’acorda continuar el procés de 
selecció per a la cobertura d’aquest lloc de treball, a través de la publicació 
d’un nou edicte.  
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura 
del lloc de treball d’operari xofer de Manteniment i Serveis públics, en qualitat 
de treballador públic interí, des de l’1 de maig de 2022 i durant un període de 
dotze mesos, amb un salari de 1.329,35 euros bruts.  

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
- Facultar el cònsol major a signar la documentació vinculada a la candidatura 

del micro-projecte PRO- PP3N que es presentarà en la convocatòria de micro-
projectes de la Comissió de treball dels Pirineus pel 2022 i de la cooperació 
transfronterera del Parc Pirinenc de les Tres Nacions.  

 
- Autoritzar els residents de la parròquia a recuperar la fusta dels arbres caiguts 

a la parròquia d’Ordino, als boscos comunals i a la vora dels camins o a la 
vora de les carreteres per fer llenya.  

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
S’acorda rescindir el contracte amb l’empresa MG Produccions pels 
incompliments d’horaris i per les incidències, tant en els escenaris nadalencs com 
a les casetes de fusta de la Fira de Nadal. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
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- Mantenir la promoció que el CEO ofereix als socis del Club Piolet, a la Guia 
2022-2023. 
 

- Oferir gratuïtament l’accés a les dutxes del CEO als participants de la cursa 
Sportiva Andorra Skimo que tindrà lloc el diumenge 20 de febrer de 2022. 

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

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/18 per un import total de  99.875,87€. 
 

• LO 2022/4254 per un import de 315 €. 
• LO 2022/4258 per un import de 315 €. 
• ACLO 2022/3868 per un import de 1.500 €. 
• ACLO 2022/3874 i 2022/3875 per un import de 121.000 €. 
• ACLO 2022/3860 per un import de 2.000 €. 
• ACLO 2022/3870 per un import de 1.000 €. 
• ACLO 2022/3312 per un import de 1.300 €. 
• ACLO 2022/3873 per un import d’11.000 €. 
• ACLO 2022/3869 per un import de 15.600 €. 
• ACLO 2022/3869 per un import de 300 €. 

 
- Central de contractació 
 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/3491 per un import de 6.500 €, 
s’acorda aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic internacional pel subministrament en règim de 
lloguer d’estands firals pel Comú d’Ordino. 
 
- Acord de despesa 
 
S’acorda la despesa derivada dels lloguers de terrenys per a l’exercici 2022, 
segons el detall que consta a l’acta. 
 
- Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA, la relació EM14, de sancions de circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual. 
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- Notificacions 
 
Donar conformitat a efectuar la notificació col·lectiva de l’acord d’embargament 
de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino. 
 
La Sra. Tudó demana pel conveni de la màquina de reciclatge, vol saber si es 
presentarà als ciutadans, com es repartiran els 10.000 €, si seran vals de 
descompte pels establiments d’Ordino o si s‘ampliarà a tots els establiments de la 
parròquia i també restaurants, en general com està previst fer. 
 
La cònsol menor respon que el dimarts 1 de març es farà la presentació de 
l’aparell, que està instal·lat a l’aparcament de Prat de Call. 
Afegeix que es tracta d’una màquina de reciclatge invers, tal i com es presentava 
en el projecte, per cada envàs que els ciutadans reciclen reben un val de 
descompte que poden utilitzar a tots els establiments de la parròquia que 
s’adhereixin a la iniciativa.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

4. Proposta d’aprovació del plec de bases i condicions 
tècniques i administratives per a la convocatòria d’un 
concurs públic per a la realització dels treballs 
d’impermeabilitzacions i acabats de la plaça de la Covanella. 
 

El Ple aprova, per assentiment, el plec de bases i condicions tècniques i 
administratives per a la convocatòria d’un concurs públic per a la realització dels 
treballs d’impermeabilitzacions i acabats de la plaça de la Covanella, segons 
l’autorització de despesa A 2022/1671, per un import de 501.241,30 €, amb 
número d’expedient 2022/12, que s’adjunta com a document CC_document 
annex 1. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
 


