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CONSELL DE COMÚ 
27 DE FEBRER DE 2019 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: tradicional dels Arrendaments  
Hora de l’inici: 13.30 h 
Hora d’acabament: 13.32 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
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. 
 
 
Excusa la seva absència l’Honorable Sr. Samuel Duró Backes  
 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31 de gener de 

2019. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 31 de gener i del 4, 11 i 18 de febrer de 2019. 
 

3. Arrendament dels cortons. 
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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 31 

de gener de 2019 
 
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 31 de gener 
de 2019. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 31 de 
gener i 4, 11 i 18 de febrer de 2019. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 31 DE GENER DE 2019 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
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Acord: 
 
Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils el projecte de 
telecorda a la Coma d’Arcalís i procedir a la publicació al BOPA de l’edicte de 
notificació corresponent. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3043248, de data 23 de gener de 2019. 
 
Comerç 
 
 Número 3042806, de data 13 de desembre de 2018. 
 Número 3042934, de data 28 de desembre de 2018. 
 Número 3042935, de data 28 de desembre de 2018. 
 Número 3043039, de data 8 de gener de 2019. 
 Número 3043223, de data 21 de gener de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
 Donar conformitat a que l’agent de l’administració de caràcter indefinit 514 

pugui gaudir de les hores del 2018 pendents abans del 31 de març de 2019.    
 
 Donar conformitat a que el funcionari 59 pugui gaudir de les hores del 2018 

pendents abans del 31 de març de 2019.  
 
 Donar conformitat a que la funcionaria 22 assisteixi a dues formacions. 
 
 Donar conformitat a la formació del funcionari 101, de l’agent de 

l’administració de caràcter indefinit 274 i de l’agent de l’administració de 
caràcter eventual 943. 

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

l’administració de caràcter eventual 1.141.  
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 Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència, l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 204. 

 
 Donar conformitat a aplicar la variació percentual de l’IPC de l’any 2018 fixada 

al +0,7% (BOPA 6 del 23-01-19), als salaris i conceptes retributius, inclosos 
els conceptes regulats en el Reglament de sistemes de compensació dels 
assalariats del Comú d’Ordino, la Mancomunitat i el Consell de Comú.  

 
 Donar conformitat a actualitzar els preus de dietes i desplaçaments a l’exterior 

del personal del Comú (BOPA 9-04-08) inclosos en l’esmentat reglament amb 
aplicació del +0,7% d’IPC. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2019/1002. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
  
 Donar conformitat al conveni 2019/1003 

  
 Donar conformitat al preu de venta de 15€ del llibre “El tresor de les Valls 

d’Andorra”. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/12, per un import total de 271.678,24€. 
 
• O 2019/2752, per un import de 5.880,51€. 
 
• O 2019/2753, per un import de 309,51€. 
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• O 2019/2751, per un import de 6.158,96€. 
• O 2019/2753, per un import de 324.16€. 
• O 2019/2748, per un import de 2.103,02€. 
• O 2019/2749, per un import de 110,69€. 
• ACLO 2019/2487, per un import de 12.000€. 
• O 2019/2754, per un import de 541,12€. 
• O 2019/2755, per un import de 110,72€. 
• O 2019/2756, per un import de 76,98€. 
• O 2019/2757, per un import de 76,98€. 
• O 2019/2758, per un import de 37,17€. 
• ACLO 2019/2484, per un import de 50.000€. 
• ACLO 2019/2486, per un import de 2.500€. 
• ACLO 2019/2524, per un import de 11.000€. 
• ACLO 2019/2525 I 2019/2526, per un import de 121.000€. 
 

 Central de contractació 
 

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/2714, aprovar el plec de bases i 
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs 
d’idees públic per a la realització d’un bosc artístic a la parròquia d’Ordino.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 4 DE FEBRER DE 2019 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l'acta de la Junta de Govern de data 31 de gener de 2019 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
A proposta de la junta, donar conformitat a l’acta 2019/1004. 
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Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Major: 
 
Número 3040080, de data 28 de març de 2018. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de la Poste. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 1.072. 
  
 Donar conformitat a:  

 
• Canviar de grup, nivell i nomenclatura el lloc de treball que actualment 

ocupa el funcionari 644.  
• Modificar l’organigrama del Departament de Manteniment i Serveis.  
• Modificar el salari del funcionari 644.  

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a la nova ubicació del projecte familiar d’infoturisme “Troba 

el Tamarro, projecte d’escultures màgiques al bosc”.  
 
 A proposta de la junta, donar conformitat al conveni  2019/1005. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
     O 2019/15, per un import total de 14.109,16€ 
• O 2019/3252, per un import de 360€. 
• O 2019/3251, per un import de 467,11€. 
• O 2019/3253, per un import de 400€. 
• ACLO 2019/3259, per un import de 1.500€. 
• ACLO 2019/3258, per un import de 1.000€. 
• ACLO 2019/3255, per un import de 2.000€. 
• ACLO 2019/3257, per un import de 1.000€. 
• ACLO 2019/3256, per un import de 500€. 

 
 Alienació d’actius 

 
A proposta de la junta, s’acorda: 

 
- Desafectar del servei públic 6 marquesines d’autobús i declarar-ne la seva 

alienabilitat. 
- Convocar una subhasta pública per a la seva venda. 

 
 Lloguers habitatges 

 
Vist l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2019 que ha estat del 0,7%, donar 
conformitat perquè els preus dels lloguers que es cobren dels habitatges i 
dependències del Comú per a l’exercici 2019 siguin actualitzats en base a aquest 
índex. 
 

  Atesa l’entrada en vigor des de l’1/1/2013 del nou 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 a IGI ).  

 
 Central de contractació 

 
Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/3272, aprovar el plec de bases i 
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs nacional, 
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per al subministrament, muntatge i col·locació de tancats per als contenidors 
d’escombraries de la parròquia d’Ordino.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DE L’11 DE FEBRER DE 2019 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2019. 
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 3043454, de data 6 de febrer de 2019. 
− Número 3043462, de data 7 de febrer de 2019. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3042827, de data 17 de desembre de 2019. 

 
Cavallets 
 
Número 3043198, de data 18 de gener de 2019. 
 
Comerç 
 
− Número 3043197, de data 18 de gener de 2019. 
− Número 3043200, de data 18 de gener de 2019. 
− Número 3043439, de data 5 de febrer de 2019. 
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Cens electoral 
 
Número 3043443, de data 5 de febrer de 2019. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
 Acceptar la renúncia al lloc de treball presentada pel funcionari 176.   
 
 Donar conformitat a: 
 

• La creació del lloc de treball com administratiu/va del departament de 
Finances, grup C, nivell II.  

• La modificació de l’organigrama del Departament d’Intervenció i Finances.  
• La reubicació, amb efectes des de l’1 de febrer d’enguany, de la 

funcionaria 264 al lloc de treball d’administrativa del Departament de 
Finances.  

 
 Donar conformitat a la contractació de l’agent de l’administració de caràcter 

eventual 1.143.  
 
 Donar conformitat a: 
 

• La modificació de la nomenclatura del lloc de treball d’arxiver/a, que passa 
a anomenar-se Cap de Servei de l’Arxiu, i canvi del grup de classificació, 
que passa al grup B i nivell 2. 

• L’actualització de l’organigrama de Gabinet de Cònsols.  
• Iniciar el procediment de provisió del lloc de treball de Cap de Servei 

d’Arxiu amb un/una agent de l’administració de caràcter indefinit, primer a 
través de la fase de promoció interna.  

 
 Donar conformitat a la contractació, amb caràcter d’urgència, de l’agent de 

l’administració de caràcter eventual 1.142.    
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament: 
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• LO 2019/396, per un import de 300,01€. 
• OPNP 2018/41736, per un import de 4.686,75€. 
• ACLO 2019/3988, per un import de 299,50€. 
• ACLO 2019/3987, per un import de 299,50€. 
• ACLO 2019/3990, per un import de 299,50€. 
• ACLO 2019/3991, per un import de 299,50€. 
• ACLO 2019/3989, per un import de 299,50€. 
 

 Prestació de serveis a la Mancomunitat 
 

S’acorda la facturació dels honoraris pels diferents serveis prestats pel Comú 
d’Ordino a la Mancomunitat per a l’exercici 2019. 

 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 18 DE FEBRER DE 2019 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 de febrer de 2019. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol desfavorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3038367, de data 12 d’octubre de 2017. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3042437, de data 6 de novembre de 2018. 
 
Obra menor: 
 
Sol·licitud número 3043467, de data 8 de febrer de 2019. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2019/1008.  
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
 Número 3043148, de data 17 de gener de 2019. 
 Número 3043214, de data 18 de gener de 2019. 
 Número 3043238, de data 22 de gener de 2019. 
 Número 3043249, de data 23 de gener de 2019. 
 
Cens electoral 
 
Número 3043489, de data 11 de febrer de 2019. 

 
Cens de població 
 
 Número 3043516. 
 Número 3043588. 
 Número 3043594. 

 
Utilització d'espais 
 
Número 3039581, de data 31 de gener de 2018. 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
 Donar conformitat a que la funcionaria 198 realitzi una formació. 

  
 Donar conformitat a que la funcionaria 580 realitzi una formació. 
  



                     
                                             

CC/19-02-27                                                                                                                                          12/13 

 Donar conformitat a iniciar el procés de provisió de places, a través de la 
contractació de treballadors/es públics/ques interins/es pels llocs de treball 
següents: 
• Un/una Informador/a turístic/a per l’Oficina de Turisme. 
• Un/una guia per la Mola i la Serradora de Cal Pal. 
• Tres guies per la Mina de Llorts. 
 

 Donar conformitat a que l’agent de l’administració de caràcter indefinit 974 
doni suport al departament de dinamització. 
 

 Donar conformitat a iniciar el procediment per a la provisió de tres places pel 
lloc de treball com a auxiliar de circulació, en qualitat d’agent de l’administració 
de caràcter indefinit (a partir del 1/3/2019 treballador públic indefinit), a través 
de procediment selectiu d'ingrés.  
 

 Donar conformitat a:  
• Actualitzar la descripció del lloc de treball de l’administratiu/va del 

departament de Cadastre i Gestió del Territori (grup C, nivell II). 
• Iniciar el procés de provisió de la plaça pel lloc de treball d’administratiu/va 

del Departament de Cadastre i Gestió del Territori. 
 

 Donar conformitat a:  
• L’escissió del departament actual d’Obres i Urbanisme, en dos 

departaments: el Departament d’Obres i el Departament d’Urbanisme. 
• Modificar la descripció actual del lloc de treball del cap d’Obres i 

Urbanisme. 
• Modificar la nomenclatura actual del lloc de treball del cap d’Obres i 

Urbanisme, que passà a anomenar-se cap del Departament d’Obres.  
• Modificar la descripció del lloc de treball de l’administrativa d’Obres.  
• La creació del lloc de treball de/de la cap del Departament d’Urbanisme.  
• La modificació i creació dels nous organigrames dels Departaments.    
• Iniciar la provisió de la plaça pel lloc de treball com a cap del departament 

d’Urbanisme, grup A, nivell II, a través de la contractació d’un treballador/a 
públic/a indefinit.  
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
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• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2019/20, per un import total de 96.395,16€ 
• O 2019/4863, per un import de 166,25€. 

 
  Publicacions BOPA 
 
S’acorda la publicació al BOPA de la relació SANBO1. 
 
− Notificació de sancions 
 

• S’acorda la notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de provisions de 
constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  

• S’acorda la notificació col·lectiva d’acord d’embargament de qualsevol 
tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 31 de 
gener i 4, 11 i 18 de febrer de 2019, per unanimitat. 
 
3. Arrendament dels cortons.  

 
Vist que no hi ha cap postor per cap dels dos cortons, aquests queden doncs a 
disposició del Comú podent-ne fer ús o arrendar-los sense pública subhasta. 

 
No havent-hi cap intervenció en relació a aquesta proposta, queda aprovada 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   
 


