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CONSELL DE COMU 
28 DE DESEMBRE DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària, tradicional de Sants Innocents 
Hora de l’inici: 12.00h 
Hora d’acabament: 12:02h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny  
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Eva Choy Guiu  
Sandra Tudó Montanya 
 
Excusa la seva absència l'Honorable Sr. Xavier Herver Merino  
 
 
La secretària general: actua com a secretari el Sr. Gilbert Blasi  
 
 
Ordre del dia : 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 24 de 
novembre de 2016.   

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

de les Juntes de Govern del 21 i 28 de novembre i del 5, 12 i 19  de 
desembre de 2016.     
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés, dóna la benvinguda a tothom i demana si 
algú vol incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix 
l’article 22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i 
funcionament del Comú d'Ordino. 
 
La Sra. Sandra Tudó demana en quina situació es troba el Màster Plan de Secnoa 
que previsiblement havia d'estar enllestit a finals d'any. 
 
El cònsol major en pren nota i 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 

24 de novembre de 2016 
 

El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 24 de 
novembre de 2016. 
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 21 i 28 
de novembre i del 5, 12 i 19 de desembre de 2016 

 
JUNTA DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2016 

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

OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 

 
Sol·licitud número 3034890, de data 16 de novembre de 2016. 

 
Obra Major: 
 
Número 3034789, de data 9 de novembre de 2016. 

 
És resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
− AC 2016/36502, per un import de 7.436.80€. 
 
− AC 2016/36503, per un import de 2.726,96€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord :  
 
- Donar conformitat al redactat de l’avís de comunicació de les obligacions 

d’inscripció al Cadastre i procedir a la seva publicació al BOPA. 
 

- Donar conformitat a la carta amb referència CAD/2016/079. 
 

- Donar conformitat perquè el Comú d’Ordino no interposi recurs d’apel·lació 
davant el Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, contra la sentència dictada 
pel Tribunal de Batlles en la causa registrada amb el núm. 1000007/2016. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord :  
 
Donar conformitat a la demanda efectuada per carta del 18 de novembre de 
2016, de l'Automòbil Club d'Andorra, pel tancament de la carretera després de 
l'hotel Babot fins la data de celebració del Ralli, el 17 de desembre de 2016.  
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
És resol favorablement la proposta de despesa següent :  
 
AC 2016/35872, per un import de 1.168,50€: 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Comerç 

 
Número 3034689, de data 25 d'octubre de 2016. 

 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud presentada per l'agent de l’administració de 

caràcter indefinit 561 per a poder compactar les hores de permís per atendre 
el seu fill d’acord amb el que estableix l’article 55 del text refós de l’Ordinació 
de la Funció pública.  
 

- Vistos els resultats de les proves de selecció nomenar el funcionari 980, 
Caporal del Servei de circulació a partir de l’1 de desembre de 2016.  

 
 
- És dóna conformitat a la modificació dels horaris d'obertura de Casa Comuna 

del Comú d'Ordino, a partir de l'1 de gener de 2017, següents :  



                     
                                             

CC/2016-12-28  5/22 

 
o De dilluns a divendres de 8:00 a 16:00 

 
o Pel període que va de l’1 de juny al 9 de setembre:  

  de dilluns a dijous de 8:00 a 16:00  
  divendres de 8:00 a 14:00  
 

o Dia 24 i dia 31 de desembre : de 8:00 a 13:00 
 

El lloc de treball d’administrativa de manadoria mantindrà l'horari de 08:00 
a 15:00. 
 

DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
− Donar conformitat a participar en el patrocini d’un premi VALLNORD a la 

Mostra de Cinema de Picurt; dins la secció esportiva de l'edició 2017. 
 

− Donar conformitat a contractar  SSF, per a efectuar un estudi i proposta, com 
a assessora, en el pre-estudi d’identificació de potencials turístics i 
esdeveniments. 

 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent :  
 
AC 2016/ 201600036592,  per un import de 5.270,11€. 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acords: 
 
- AC 35403, 500€ IGI inclòs. 

 
- AC 34490, per un import de 1.641,70€ IGI inclòs. 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Associació de pares de 

l’Escola Andorrana d’Ordino, i oferir 5 entrades d’un dia al CEO, 1 mallot del 
Tour i una QUOTA + ANYAL 2017 per la Rifa de Nadal.  
 

- Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Associació de pares de 
l’Escola Francesa d’Ordino, i oferir 5 entrades d’un dia del CEO, 1 mallot del 
Tour i una QUOTA + ANYAL 2017 pel Quinto de Nadal. 

 
- Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tots els membres dels 

equips i de premsa acreditats que participin al FREERIDE WORLD TOUR 
previst durant el període del 8 al 17 de febrer. 
 

- Donar conformitat, com l’any passat, a la sol·licitud efectuada per l’Aula Taller 
(programa d’escolarització complementaria depenent del Ministeri d’Educació 
i Joventut) per utilitzar gratuïtament i puntualment la piscina del CEO per dur a 
terme una part del seu programa educatiu que és la practica esportiva.  
  

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

Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/834, per un import total de 
23.777,70€. 

 
- Modificacions pressupostàries 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació, 

Comerç i Dinamització per un import de 2.200€. 
 
• A proposta de la junta aprovar el crèdit extraordinari a la Conselleria 

d’Obres públiques, per un import de 10.500€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i 

Sostenibilitat per un import de 1.210€. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 21 de novembre del 2016, per unanimitat. 
 

JUNTA DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 21 de novembre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3034596, de data 14 d'octubre de 2016. 

 
- Número 3034976, de data 24 de novembre de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3034966, de data 24 de novembre de 2016. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda efectuada per carta de data 9 d’octubre de 
2016, de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra, i lliurar a aquest organisme la 
cartografia cadastral dels edificis de la parròquia, així com les dades descriptives 
associades a cada immoble següents: Codi edifici, nom edifici, tipus edifici, ús 
edifici, i número de plantes. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec : 
 
Denúncia número 24176. 
 
Denúncia número 24855. 



                     
                                             

CC/2016-12-28  8/22 

Deixar sense efecte la resolució número 5765/2016 i substituir-la per la 
resolució número 5774/2016. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 

 
- Número 3034720, de data 28 d'octubre de 2016. 

 
- Número 3034733, de data 2 de novembre de 2016. 

 
- Número 3034740, de data 3 de novembre de 2016. 

 
- Número 3034747, de data 4 de novembre de 2016. 

 
- Número 3034803, de data 11 de novembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords : 
 
- Declarar desert l’edicte intern del lloc de treball de tècnic administratiu pel 

departament de comptabilitat i finances i convocar un edicte públic per cobrir 
la plaça amb un agent de l’administració de caràcter eventual.   

 
- Declarar desert l’edicte per a contractar un operari de manteniment de 

caràcter eventual (BOPA 62 del 26/10/16) . 
 
- Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 1058, BOPA 62 del 

26/10/16.  
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 228, a partir del dia 

1 de desembre fins el 30 d'abril de 2017. 
 
- Prorrogar el contracte de l'agent de l’administració de caràcter eventual 1034 

fins el 20 de juny de 2017. 
 
- Prorrogar el contracte de l'agent de l’administració de caràcter eventual 436  

fins el 30 de juny de 2017. 
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- Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 537 del dia 5 de 
desembre al 30 de juny de 2017. 

 
- Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 1057 de l'1 de 

desembre al 30 de setembre de 2017. 
 

- Publicar un edicte per a la contractació d’una educadora a mitja jornada en 
qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual.  

 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Donar conformitat al Protocol 161/2016. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per correu electrònic de data 5 

de novembre, pel CLUB JUDO ORDINO. 
 
- Donar conformitat a oferir 6 entrades d’un dia del CEO a l’AMPA del Col·legi 

Espanyol Maria Moliner d’Escaldes Engordany per les 3 cistelles de Nadal que 
sortejaran el proper 16 de desembre.  

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

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/865, per un import total de 
35.156,29€ 

 
• OPNP 2016/36596, per un import de 7.780,21€. 
 
• LO 2016/36595, per un import de 49,32€. 
 
• ACLO 2016/36593, per un import de 188,30€. 
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• ACLO 2016/36741, per un import de 450€. 
 

- Calendari fiscal 
 
Aprovar el calendari fiscal per l’establiment de les dates per a la notificació de 
facturació i definició del període voluntari de pagament i presentació de la 
corresponent remesa al banc dels diferents concepte tributaris previstos per a 
l’exercici 2017. 
 
- Acord de delegació 
 
Derogar les delegacions, responsabilitats i funcions a favor del funcionari 002 i 
atorgar els mateixos a favor del funcionari 1051. 

 

- Retorns de deutes de la Batllia 
 

Donar conformitat a anul·lar definitivament dels registres comptables del Comú 
d’Ordino aquests deutes atesa la seva prescripció, i donar conformitat a l'inici de 
tramitació d'un plet en la mesura que el Comú d'Ordino, amb aquest retorn, ha 
patit un perjudici derivat d'un "anormal funcionament de l'administració de 
justícia". 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 28 de novembre del 2016, per unanimitat. 
 

JUNTA DEL 5 DE DESEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord :  
 
Donar resposta a la carta del ministre d'Ordenament Territorial de data 4 de 
novembre d'enguany, i demanar la pavimentació dels trams viaris de titularitat 
comunal. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement, les següents sol·licituds de descàrrec de 
denúncies :  
 

• Denúncia número 23938. 
 

• Denúncia número 24057. 
 

• Denúncia número 24858. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 

 
- Número 3034874, de data 15 de novembre de 2016. 
 
- Número 3034887, de data 16 de novembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Autoritzar, tal i com s’ha vingut fent els darrers anys, que tot el personal pugui 

gaudir d’un dels tres ponts sense que el nombre de persones absents en 
cadascun d’ells superi la meitat de la plantilla de cada departament. 
 

- Acordar el pagament de les hores extra del personal de neteja que hagi de 
treballar en caps de setmana o festius per cobrir torns. 
 

- Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1060. 
 

- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 1059. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 

− Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO i 2 samarretes del 
Casamanya pel Quinto de Nadal intergeneracional organitzat pel Comú de la 
Massana que es celebrarà el proper 14 de desembre. 

 
− AC 2016/37525, per un import de 7.887€ (sense IGI). 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
 Relació d’ordres de pagament: 

 
“O” 2016/908 per un import total de 7.574,92€. 
“O” 2016/885 per un import total de 82.686,86€. 
 

-  Modificacions pressupostàries 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import 
 de 14.421,05€. 
 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un 
 import de 1.500€. 
 
• A proposta de la junta, acordar el  crèdit extraordinari a la  Conselleria 
de Finances per un import de 15.140€. 
 

-  Proposta de despesa 
 

AC 2016/37691, per un import de  15.140€. 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/2016-12-28  13/22 

-  Procediment d’executiva 
 

Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de 
constrenyiment per deutes.  

 
-  Central de compres 
 

• Mitjançant proposta de despesa C 2016/37618, adjudicar el concurs públic 
per al subministrament d’una moto tipus quad. 

 
•  Declarar deserta la licitació convocada per edicte del 30/10/2016, per al 

subministrament de dos vehicles mitjançant arrendament. 
 

•  Vist que l’edicte anterior es declara desert, mitjançant autorització de 
despesa A 2016/37692, aprovar un nou plec de bases i tornar a convocar.  

 
-  Subhasta de béns 
 

Donar conformitat a l’adjudicació de la venda de béns mitjançant el 
procediment de subhasta pública convocada per edicte del 2 de novembre del 
2016. 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 5 de desembre del 2016, per unanimitat. 
 

JUNTA DEL 12 DE DESEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 5 de desembre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 

OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3033372, de data 20 de juny de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3035138, de data 5 de desembre de 2016. 
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− Número 3035183, de data 7 de desembre de 2016. 
 
Obra Major: 
 
Número 3034594, de data 14 d'octubre de 2016. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord : 
 
Donar conformitat a la demanda de l’Àrea de Cartografia del Govern d’Andorra de 
data 7 de desembre de 2016, i lliurar-los la cartografia cadastral dels edificis de la 
parròquia, així com les dades descriptives associades a cada immoble següents: 
Codi edifici, nom edifici i adreça per a que puguin actualitzar la guia de carrers del 
geoportal de la Infraestructura de Dades Espacials del Govern 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Acords:   
 
Adjudicar els treballs urgents de reparació de l’enllumenat públic de focus 
encastat del carrer Major, Prat de Call a terra i a la paret. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement, la següent sol·licitud de descàrrec d’una 
denúncia: 
 
Denúncia número 24226.  
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
Autoritzar l'Associació de pares d'alumnes de l'escola Francesa d'Ordino a 
organitzar el tradicional Quinto de Nadal el dia 17 de desembre de 2016, a les 18 
hores a l'Hotel Babot. 
 
CASA PAIRAL 
 
Donar conformitat al calendari d’activitats de la casa pairal 2017. 
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PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL 
 
Donar conformitat a la programació de les vacances de Nadal del PIJ. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Cens de població 

 
─ Número 3035112, de data 2 de desembre de 2016. 
 
Comerç 

 
- Número 3034540, de data 6 d'octubre del 2016. 

 
- Número 3034883, de data 15 de novembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords : 
 
− Seleccionar l’agent de l’administració de caràcter indefinit 830 a partir de l’1 

de gener de 2017.  
 

− Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter eventual 1037 a assistir al 
taller “ Drets humans en moviment”, els dies 10, 11 i 12 de gener 2017. 
 

− Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/006. 
 
DINAMITZACIÓ: 
 
Donar conformitat al compromís 162/2016. 
 
 
 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/2016-12-28  16/22 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord 
 
Donar conformitat a participar, com a socis, en el Projecte S34TOURISM SMART 
SPORTS TOURISM, en el marc de la segona convocatòria de projectes Interreg 
POCTEFA. Aquesta participació no implica cap aportació econòmica.  
 

TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
Resoldre favorablement la demanda de cessió de la sala de premsa el divendres 
16 de desembre, de les 10h a les 13 hores, per la presentació del projecte 
Videoart “Life is flow – The End”.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/916, per un import de 14.694,33€. 
 

• ACLO 2016/37744, per un import de 176,75€. 
 
• ACLO 2016/38095, per un import total de 150€. 
 

- Proposta de despesa 
 

AC: 2016/38263, AC: 2016/38375, AC: 2016/38376, per un import total de  
8.550,00€. 

 

- Baixes d’immobilitzat 
 
En data 7/11/2016 la Junta de Govern autoritza fer donació  a les ONG d’Andorra 
de divers equipament informàtic obsolet del qual no se’n fa ús. 
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Inventariat el material a cedir, dona el següent resultat: 
 
Any Descripció Valor % Amortitzat 
2001 2 Impressores A4 B/N HP Laserjet 1200 1.126,90 100% 
2001 3 Impressores A4 B/N Epson EPL 5800  962,19 100% 
2006 Impressora HP Laserjet color 2605 410,32 100% 
2007 Impressora HP Laserjet color 5550n 523,12 100% 
2008 3 PC E5200 + Windows vista Bussiness 876,96 100% 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 12 de desembre del 2016, per unanimitat. 
 

JUNTA DEL 19 DE DESEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 12 de desembre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord:   
 
− Donar conformitat a traslladar la Junta al dimarts següent al festiu  

 
27 de febrer - dilluns de Carnaval 
17 d'abril - dilluns de Pasqua 
1 de maig - festa del treball 
5 de juny - dilluns de pentecosta 
3 de juliol  - Roser d’Ordino 
 

− Donar conformitat a la demanda i cedir l'ACCO el proper dissabte 14 de gener 
a les 19:00 hores per a fer una conferència sobre allaus impartida pel Sr. 
Gerard Olm. 

 
− Donar conformitat a la resolució RA-002/2016. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat al conveni 159/2016. 
 
− Donar conformitat al conveni 160/2016. 

 
− Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el conveni  

urbanístic referent a la unitat d'actuació UA-19. 
 

− Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el conveni  
urbanístic referent a la unitat d'actuació UA-22. 

 
− A proposta de la junta, aprovar provisionalment la modificació del Pla 

d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Ordino, modificant els plànols 10-23 
i 10-33 i les fitxes urbanístiques UA-19 i UA-22 i el redactat de l’article 30 
afegint l'apartat 4, i  l'article 87, els apartats 1 i 2 de les Ordinacions 
reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis. 

 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3035212, de data 9 de desembre de 2016. 
 
− Número 3034979, de data 25 de novembre de 2016. 
 
− Número 3035209, de data 9 de desembre de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3035199, de data 7 de desembre de 2016. 
 
− Número 3035318, de data 15 de desembre de 2016. 
 
Obra Major: 
 
Número 3033863, de data 11 d'agost de 2016. 
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
− Desestimar la modificació de la superfície inscrita al registre del cadastre de la 

Casa 63, lletra C, la Pleta d’Ordino – Prat dels Mollassos (unitat immobiliària 
núm. 64), referència cadastral 3U03628. 

 
− Donar conformitat a la modificació de la superfície inscrita al registre del 

cadastre de la Casa 63, lletra B, la Pleta d’Ordino – Prat dels Mollassos (unitat 
immobiliària núm. 64), referència cadastral 3U03627. 

 
− Donar conformitat a la modificació de la superfície inscrita al registre del 

cadastre de la Casa 63, lletra A, la Pleta d’Ordino – Prat dels Mollassos (unitat 
immobiliària núm. 64), referència cadastral 3U03626. 

 
− Comunicar la modificació de les dades inscrites al registre del cadastre de la 

Casa 63, lletra B (ref. cadastral 3U03627), i Casa 63, lletra A (ref. cadastral 
3U03626) la Pleta d’Ordino – Prat dels Mollassos, al titular cadastral 
d’aquestes unitats cadastrals. 

 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Acords: 
 
− A demanda del ministeri d’Afers Socials Justícia i Interior, subvencionar el 

100% de la quota anyal del CEO per un resident de la parròquia d’Ordino, 
segons informe social núm. 176-2016-03 de data 25 d’octubre de 2016.   
 

− Cancel·lar el deute pendent del difunt R. S. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Cens de població 

 
─ Número 3035218, de data 9 de desembre de 2016. 
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─ Número 3035266 de data 13 de desembre de 2016. 
 
Comerç 

 
─ Número 3035264, de data 13 de desembre del 2016. 

 
─ Número 3035280, de data 14 de desembre de 2016. 

 
─ Número 3035035, de data 29 de novembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords : 
 
− Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual 1059 i 1060 els 

caps de setmana i els dies festius. 
 

− Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 834 del 27 de 
desembre al 5 de gener. 
 

− Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 759 del 27 de 
desembre al 5 de gener. 

 
− Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1060 del dia 9 de 

gener fins el 3 d'abril de 2017. 
 
− Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/007. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de la Sra. L. P. i lliurar la targeta de bus 
parroquial pels seus fills.  
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Donar conformitat a oferir l'accés gratuït al CEO a 4 membres de l'equip suec 
femení d'esqui de muntanya, durat el període del 2 al 23 de gener 2017, per 
poder efectuar entrenaments de preparació de cara a la prova de la FONT 
BLANCA.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/941, per un import de 71.764,88€. 
 

• ACLO 2016/38781, per un import de 350€. 
 

• LO 2016/37745, per un import de 24,66€. 
 

• LO2016/38777, per un import de 17,15€. 
 

• OPNP 2016/38776, per un import de 150,45€. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Comunicació, per un import de 
5.000€. 

 
- Procediment d’executiva 
 

• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de 
constrenyiment per deutes BOP19.  

 
• Publicar al BOPA la relació col·lectiva d’ordres d’embargament per deutes 

BOEM1.  
 
- Secnoa, SAU 
 

A proposta de la junta :   
 
• Autoritzar al Consell d’administració de SECNOA, SAU a renovar la pòlissa 

de crèdit sindicada existent amb Crèdit Andorrà, per un any i amb les 
mateixes condicions. 

 
• I en aquest sentit, facultar a l’Hble. Cònsol major i, a la vegada, President 

d’Administració de SECNOA, SAU, Sr. J. Àngel Mortés Pons a signar els 
contractes que d’aquesta operació se’n derivi, en representació del Comú 
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d’Ordino, com a prestatari d’aval solidari en qualitat d’accionista únic de la 
societat SECNOA, SAU davant dels deutes que aquesta pugui generar. 

 
- Situació pressupostària 
 

Es presenten al Consell de Comú l’informe d’intervenció FIN2016/7 en relació 
al seguiment de l’execució pressupostària del 3r trimestre del 2016.  

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 19 de desembre del 2016, per unanimitat. 
 
En relació a la qüestió no prevista a l'ordre del dia per la Sra. Sandra Tudò, 
situació del Master plan de Secnoa, el Sr. Cònsol indica que s'està treballant tal i 
com es va indicar en un inici i que la idea és poder presentar-lo durant el mes de 
febrer com a més tard, al públic, en reunió de poble. 
 
 
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   
 


