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CONSELL DE COMÚ 
27 DE MAIG DE 2021 

 
 
Lloc: efectuada telemàticament. 
Sessió: tradicional de Sancogesma. 
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.43 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusen a la seva absència els Honorables consellers Xavier Herver Merino i 
Enric Dolsa Font, aquest darrer per trobar-se fora d’Europa. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 29 d’abril de 2021. 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 26 d’abril i del 3, 

10 i 17 de maig de 2021. 
 

3. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 
de novembre del 2020, per a l’any 2021.  

 
4. Proposta d’aprovació del nou Reglament de sistemes de compensació del 

Comú d’Ordino.  
 

5. Proposta d’actualització del Pla director d’Ordino-Arcalís, aprovada pel Consell 
d’administració de SECNOA del proppassat dia 4 de maig del 2021.  



                     
                                             

CC/2021-05-27                                                                                                                                   2/28 

6. Proposta d’aprovació d’una autorització de despesa corresponent al plec de 
bases del concurs públic per a la realització dels treballs de reforma de la 
plaça del Centre Esportiu d’Ordino.  

 
 

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. 
 
La Sra. Tudó sol·licita incloure un punt a l’ordre del dia per obtenir més informació 
en relació a la planta de compostatge vegetal de la Cortinada. 
  
No havent-hi cap altra 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 29 

d’abril de 2021 
 
El Sr. cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 29 d’abril de 
2021. 
 

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

per les Juntes de Govern del 26 d’abril i del 3, 10 i 17 de maig 
de 2021 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 26 D’ABRIL DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
- Designar els cònsols, Sr. J. Àngel Mortés Pons i Sra. Eva Choy Guiu, i la 

consellera Sra. Maria del Mar Coma Padilla com a representants del Comú a la 
taula de treball formada amb el Quart d’Ordino, constituïda per dotar d’un ús a 
l’hotel Casamanya.  

- Donar conformitat al conveni 2021/1008.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació: 
 
En mèrits de la sol·licitud número 3051496, de data 20 d’abril de 2021, formulada 
pel Sr. Enric Dolsa Font, com a conseller de Comú, se li ha lliurat una còpia de la 
documentació que ha demanat.  
 
Acords: 
 
Sotmetre a informació pública durant un període de 15 dies hàbils el projecte per 
al disseny i construcció d’un mirador panoràmic de 360º, amb forma i funció de 
rellotge solar al pic de Peyreguils, a Arcalís.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
  
Obra Menor: 
 
- Número 3051491, de data 20 d’abril de 2021. 
- Número 3051494, de data 20 d’abril de 2021. 
 
- Número 3051517, de data 22 d’abril de 2021. 
- Número 3051527, de data 23 d’abril de 2021. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
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Donar conformitat a la sol·licitud d’informació del ministre de Presidència, 
Economia i Empresa per a l’elaboració del dossier per tal que Andorra esdevingui 
una reserva de la biosfera.  
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2021/1009. 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2021/1010. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
S’afegeix al llistat de sol·licituds de Govern que es tramiten des del Comú la 
sol·licitud de l’habitatge de lloguer vinculat a un procés d’emancipació dels joves.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3050607, de data 1 de febrer de 2021. 
- Número 3050731, de data 11 de febrer de 2021. 
- Número 3050900, de data 2 de març de 2021. 
- Número 3051190, de data 24 de març de 2021. 
- Número 3051335, de data 8 d’abril de 2021. 
- Número 3051339, de data 8 d’abril de 2021.  
- Número 3051395, de data 13 d’abril de 2021. 
- Número 3051418, de data 14 d’abril de 2021.  
- Número 3051424, de data 15 d’abril de 2021.  
- Número 3051426, de data 14 d’abril de 2021.  
- Número 3051447, de data 15 d’abril de 2021. 
- Número 3051487, de data 19 d’abril de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
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Acord: 
 
Rescindir de mutu acord el conveni de col·laboració 2020/1009.  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Informació: 

 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la proposta del nou Reglament de 
sistemes de compensació del Comú d’Ordino.  
 
Acords: 

  
- Vists els canvis que s’han efectuat en la secció de Patrimoni natural i en la 

secció de la Reserva natural de Sorteny, i donades les necessitats del 
departament i dels serveis als quals dona resposta, així com per dinamitzar 
l’oferta d’activitats que es poden oferir al Parc natural de la vall de Sorteny 
durant la temporada d’hivern:  
• Actualitzar la descripció del lloc de treball d’agent de Medi ambient – guia. 
• Que el lloc de treball d’agent de Medi ambient – guia estigui en servei actiu 

durant tot l’any.  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir dues places del lloc de treball de controlador/a de l’aparcament de 
la Canya de la Rabassa (Parc natural de la vall de Sorteny) pel mes de juliol de 
2021, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, i atès l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció, nomenar G.Y.M. per a aquest lloc de treball, 
amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir dues places del lloc de treball de controlador/a de l’aparcament de 
la Canya de la Rabassa (Parc natural de la vall de Sorteny) pel mes de juliol de 
2021, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, i atès l’informe favorable 
del comitè tècnic de selecció, nomenar J.A.B. per a aquest lloc de treball, amb 
un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 

per cobrir una plaça del lloc de treball d’informador/a de la caseta d’informació 
turística del Parc natural de la vall de Sorteny i controlador de l’aparcament de 
la Canya de la Rabassa, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na i atès 
l’informe del comitè tècnic de selecció, declarar desert l’edicte.  
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- Atès que l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball d’informador/a de la caseta 
d’informació turística del Parc natural de la vall de Sorteny i controlador/a de 
l’aparcament de la Canya de la Rabassa, pels mesos de juliol i agost 2021, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na, ha quedat desert, iniciar un nou 
procés de selecció per la cobertura del lloc de treball, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na. 

 
- Atès el decret del 22-3-2021, relatiu a les sol·licituds de compatibilitat del 

personal al servei del Comú d’Ordino per motius puntuals i excepcionals 
previstos a l’article 75, apartat e) de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino i vista la sol·licitud formulada pel treballador públic indefinit 277, 
autoritzar-lo perquè pugui realitzar funcions retribuïdes fora de l’horari laboral i 
a temps parcial, fins al 25 d’abril de 2022.  
 

- Donar conformitat perquè les treballadores 1186 i 431 realitzin tasques de 
suport en l’exposició d’eines antigues, organitzada pel Departament 
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, que tindrà lloc a l’Era Rossell, 
els dies 7, 8 i 9 de maig, amb una retribució de 9,61 euros bruts per hora 
treballada. 
 

- Atès que dues educadores de l’escola bressols es troben de baixa mèdica, 
donar conformitat perquè la funcionària número 141, s’incorpori al servei actiu 
a partir del 26 d’abril de 2021.  
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir una plaça del lloc de treball de guia de la Mina de Llorts i la ruta dels 
homes del ferro, del 14 de juny al 30 de setembre de 2021, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, i vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció, nomenar J.F.S. per a aquest lloc de treball, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals, i amb un període de prova d’un mes des de la 
data d’inici.  

  
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú una modificació de l’Ordinació de 
preus públics. 
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Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/113 per un import total de 171.292,89 €.  

 
• ACLO 2020/15198 per un import total de 25.000 €. 
• ACLO 2019/15236 per un import total de 1.360 €. 
• ACLO 2019/15237 per un import total de 4.559,80 €.  
• ACLO 2019/15239 per un import total de 6.936,20 €. 

 
- Modificació pressupostària 
 
Ampliació de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat per 
un import de 6.939,45 €. 
 
- Central de contractació 
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/14443 per un import de 4.000 
€, s’aprova el plec de bases per a la realització dels treballs de 
manteniment preventiu d’algunes instal·lacions del Centre Esportiu 
d’Ordino. 

 
• Vist que per edicte de l’1 de març del 2021 es va convocar un  concurs per 

la realització dels treballs tècnics de revisió i manteniment del rocòdrom, 
dels sectors d’escalada, de les vies ferrades i dels barrancs d’Ordino. 

 
En aplicació dels criteris establerts, adjudicar a l’empresa ATAC la realització 
dels treballs tècnics de revisió i manteniment del rocòdrom, dels sectors 
d’escalada, de les vies ferrades i dels barrancs d’Ordino.  

 
• Vist que per edicte del 22 de febrer del 2021 es va convocar un concurs 

pel subministrament de productes de neteja i altres articles. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació: 

 
Adjudicar el concurs públic nacional, pel subministrament de productes de 
neteja i altres articles, pels següents grups, pel període d’un any amb 
possibilitat de pròrroga anual, fins a un màxim de 4 anys (incloses les 
pròrrogues).  

 
o Grup 1: s’adjudica a Sarrai–Transco amb un termini de subministrament de 5 

dies laborables.  
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o Grup 2: s’adjudica a Bomar amb un termini de subministrament de 3 dies 
laborables.  

o Grup 3: s’adjudica a Bomar amb un termini de subministrament de 3 dies 
laborables.  

 
• D’acord amb el contracte 2019/31, signat el 17 de maig del 2019 amb 

l’empresa Viatges Espanya, SL, per a la concessió de la gestió del servei 
de transport públic parroquial, i a l’addenda del 30 de juny del 2020 de 
modificació dels horaris i del preu per la nova prestació de servei, donar 
conformitat a signar una nova addenda a l’esmentat contracte, per allargar 
el recorregut entre Ordino i el Serrat fins a Sorteny. 

 
- Publicacions BOPA 
 
Publicar al BOPA la relació MUL35, de sancions de circulació que no han pogut 
estar notificades de forma individual.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Tudó demana més informació en relació a la taula de treball que s’ha 
creat amb el Quart d’Ordino. Vol saber en què consisteix i si es tindrà en compte 
l’opinió dels consellers de l’oposició donat que, entre els membres que el Comú 
ha nomenat, la minoria no està representada.    
 
El cònsol major respon que és una taula de treball que s’ha format amb el Quart 
d’Ordino per analitzar les propostes que rebem en relació a l’Hotel Casamanya, 
amb la finalitat de trobar un projecte que es pugui materialitzar per aportar un 
valor afegit a la parròquia i per dotar d’un ús a aquest edifici.  
S’han nomenat tres membres de cada administració per treballar amb agilitat. 
 
La Sra. Tudó manifesta que li sap greu què no s’hagin tingut en compte els 
consellers de l’oposició, i espera que en les comissions es parli dels temes 
tractats en aquesta taula de treball.   
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 3 DE MAIG DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud d’informació del Ministeri de Presidència, 
Economia i Empresa per a l’elaboració del dossier per tal que Andorra esdevingui 
una reserva de la biosfera.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3051568, de data 28 d’abril de 2021. 
- Número 3051595, de data 30 d’abril de 2021. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3050957, de data 5 de març de 2021. 
- Número 3051176, de data 22 de març de 2021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 
 
- Número 3051505, de data 21 d’abril de 2021. 
- Número 3051539, de data 26 d’abril de 2021. 
- Número 3051540, de data 26 d’abril de 2021. 
- Número 3051550, de data 27 d’abril de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
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Acords:  
 
- Segons l’apartat c, de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció 

pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, A.V.C. com a 
monitor de Ludoescola, en qualitat de treballador públic interí, del 3 de maig al 
2 de juliol de 2021, amb un horari de 17 a 19 h i amb un salari de 9,61 euros 
bruts l’hora treballada.  
 

- Atès l’edicte del 08-02-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
d’ingrés per cobrir una plaça del lloc de treball d’auxiliar de circulació, adscrit 
al Servei de Circulació, en qualitat de treballador/a públic indefinit, i vist 
l’informe favorable del comitè tècnic de selecció, nomenar la treballadora 
pública indefinida S.M.DS. per a aquest lloc de treball, en període de prova de 
dotze mesos, a partir del 4 de juny de 2021, i amb un salari de 1.351,02 euros 
bruts mensuals.  
 

- Donar conformitat perquè les treballadores 555 i 592 realitzin tasques de 
suport al Departament de Turisme, en el marc de la Fira del Bestiar, el 7 i 8 de 
maig, amb una retribució de 9,61 euros bruts per hora treballada. 
 

- Atès l’edicte del 8 de març de 2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball de guia de la mina de Llorts i la 
ruta dels homes del ferro, pels mesos de juliol i agost de 2021, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la 
funció publica del Comú d’Ordino, nomenar L.G.L. per a aquest lloc de treball 
amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Atès l’edicte del 8 de març de 2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball d’informador/a turístic (Arans), 
pels mesos de juliol i agost de 2021, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt 
c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció publica del Comú 
d’Ordino, nomenar A.S.P. per a aquest lloc de treball, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.   
 

- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir tres places del lloc de treball de monitor/a referent del casal d’estiu, en 
qualitat de treballadors/es públics/es interins/es, vist l’informe favorable del 
comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de 
l’Ordinació de la funció publica del Comú d’Ordino, nomenar G.R.SA. per a 
aquest lloc de treball, amb un salari de 1.268,35 euros bruts mensuals.  
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- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir tres places del lloc de treball de monitor/a referent del casal d’estiu, en 
qualitat de treballadors/es públics/es interins/es, vist l’informe favorable del 
comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de 
l’Ordinació de la funció publica del Comú d’Ordino, nomenar la treballadora 
pública interina 1021 per a aquest lloc de treball, amb un salari de 1.268,35 
euros bruts mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 8-3-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir tres places del lloc de treball de monitor/a referent del casal d’estiu, en 
qualitat de treballadors/es públics/es interins/es, vist l’informe favorable del 
comitè tècnic de selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de 
l’Ordinació de la funció publica del Comú d’Ordino, nomenar el treballador 
públic interí 1000 per a aquest lloc de treball, amb un salari de 1.268,35 euros 
bruts mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir dues places del lloc de treball de monitor/a de colònies, en qualitat 
de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la 
Funció Publica del Comú d’Ordino, nomenar la treballadora pública interina 
1021 per a aquest lloc de treball, amb un salari de 107,15 euros bruts per dia 
de servei de colònies. 
 

- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir dues places del lloc de treball de monitor/a de colònies, en qualitat 
de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de 
selecció i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la 
Funció Publica del Comú d’Ordino, nomenar el treballador públic interí 1000 
per a aquest lloc de treball, amb un salari de 107,15 euros bruts per dia de 
servei de colònies.  
 

- Atès l’edicte del 06-04-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de neteja, adscrit al 
Departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció i segons el punt 
e de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino, nomenar F.D.F.V. per a aquest lloc de treball, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.  
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AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP/202100015865, per un 
import de 19.990,85 €.  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni de cessió temporal 2021/1011. 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud d’informació del ministre de Presidència, 

Economia i Empresa per a l’elaboració del dossier per tal que Andorra 
esdevingui una reserva de la biosfera. 

 
- Publicar al BOPA la notificació d’una sanció al responsable de les infraccions 

molt greus, previstes en els articles 16.5 f i 16.5 d de l’Ordinació reguladora de 
l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders de la 
parròquia d’Ordino de data 24/04/2014. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Cedir la sala la Cortinada de l’ACCO a l’Associació d’Hotels i Comerços d’Ordino 
(AHCO), per celebrar-hi una reunió.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/121 per un import total de 105.014,67 €.  

• ACLO 2021/15796 per un import total de 15.000 €. 
• LO 2021/16003 per un import total de 6.000 €. 
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- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per 

un import de 2.000 €. 
 

• Ampliació de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 
import de 110,98 €. 

 
- Central de contractació 
 
• Donat que el 22 de maig de 2021 venç la pròrroga del contracte, per a la 

realització dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos del Principat 
d’Andorra, signat el 22 de maig del 2017, aprovar una pròrroga del contracte 
per a la realització dels treballs de millora forestal als boscos del Principat 
d’Andorra per un termini de cinc mesos.  
 

• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/15370-15371 i 15372 s’aprova el 
plec de bases del concurs públic per a la redacció del pla de prevenció i 
control de la legionel·la i desinfecció de les diferents instal·lacions del Comú 
d’Ordino.  

 
• Vist que per edicte del 8 de març del 2021 es va convocar un concurs per a la 

realització dels treballs de desratització a la parròquia d’Ordino. 
 
En aplicació dels criteris establerts, s’acorda l’adjudicació a l’empresa Laboratori 
assessorament integral (LAI) la realització dels serveis de desratització a la 
parròquia d’Ordino.  
 
• Encomanar a l’empresa Engitec, segons el contracte 2017/138.2 uns 

encàrrecs professionals relatius al Departament d’Obres.  
 
- Publicacions BOPA 
 
Publicar al BOPA la relació BOEM15, de notificació d’acord d’embargament de 
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 10 DE MAIG DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3051386, de data 12 d’abril de 2021. 
- Número 3051613, de data 30 d’abril de 2021. 
- Número 3051713, de data 7 de maig de 2021. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3051622, de data 30 d’abril de 2021. 
- Número 3051626, de data 30 d’abril de 2021. 
- Número 3051657, de data 4 de maig de 2021. 
- Número 3051668, de data 5 de maig de 2021. 
- Número 3051678, de data 5 de maig de 2021. 
- Número 3051687, de data 5 de maig de 2021. 
- Número 3051702, de data 6 de maig de 2021.  
- Número 3051705, de data 6 de maig de 2021. 
- Número 3051716, de data 7 de maig de 2021. 
- Número 3051720, de data 7 de maig de 2021. 
  
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
S’ha modificat la sol·licitud d’inscripció a la ludoescola i la sol·licitud d’inscripció al 
casal d’estiu. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 



                     
                                             

CC/2021-05-27                                                                                                                                   15/28 

- Número 3051150, de data 19 de març de 2021.  
- Número 3051203, de data 24 de març de 2021. 
- Número 3051579, de data 29 d’abril de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
  

- Atès que a partir del mes de juny i fins al 10 de setembre entra en vigor l’horari de 
38 hores setmanals, amb l’horari de 8 a 14 h dels divendres, donat que el 
personal d’alguns serveis no poden gaudir d’aquest horari de treball, s’acorda 
que tots els serveis del Comú d’Ordino gaudeixin de la jornada laboral de 38 
hores setmanals aplicant algun dels mecanismes establerts per a aquest cas.  

 
- Vist que la persona nomenada per ocupar el lloc de treball d’operari forestal 

durant el mes de juliol de 2021, segons l’acord de la Junta de Govern del 19 
d’abril, ha renunciat al lloc de treball, segons el punt c de l’article 108 (supòsits 
per al nomenament de personal interí) i l’article 109 (selecció del personal interí) de 
l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú d’Ordino: Nomenar J.S.M. 
per a aquest lloc de treball, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
- Atès l’edicte del 12-04-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de 

neteja pel torn de tarda, adscrit al departament d’Esports i Centre Esportiu, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic 
de selecció i segons el punt c de l’article 108 (supòsits per al nomenament de 
personal interí) i l’article 109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-
2020 de funció pública del Comú d’Ordino:   
Nomenar la treballadora pública interina 1055 per a aquest lloc de treball, amb un 
salari de 836,05 euros brut mensuals. 
 

- Atès l’edicte del 12-04-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de 
neteja, adscrit al departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, 
declarar desert l’edicte per cobrir l’esmentada plaça.  

 
- Atès que l’edicte del 12-04-21 per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a 

de neteja, adscrit al departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na, s’ha declarat desert, continuar el procés de 
selecció a través d’un nou edicte per la cobertura del lloc de treball.  
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- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir dues places del lloc de treball de controlador/a de l’aparcament de la 
Canya de la Rabassa (al Parc natural de Sorteny) pel mes d’agost de 2021, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na, vist l’informe favorable del comitè tècnic 
de selecció i segons el punt c de l’article 108 (supòsits per al nomenament de 
personal interí) i l’article 109 (selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-
2020 de funció pública del Comú d’Ordino: Nomenar A.A.T. per a aquest lloc de 
treball, amb un salari de 1.187,80 euros bruts. 

 
- Atès l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir dues places del lloc de treball de controlador/a de l’aparcament de la 
Canya de la Rabassa (al Parc natural de Sorteny) pel mes d’agost de 2021, en 
qualitat de treballador/a públic/a interí/na i vist l’informe del comitè tècnic de 
selecció, es declara deserta una de les dues places d’aquest edicte. 

 
- Atès que de l’edicte del 08-03-2021 pel qual es convocava un procediment 

selectiu per cobrir dues places del lloc de treball de controlador/a de l’aparcament 
de la Canya de la Rabassa (al Parc natural de Sorteny) pel mes d’agost de 2021, 
en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, ha quedat deserta una de les places, 
continuar el procés de selecció d’una plaça, a través d’un nou edicte per a la 
cobertura del lloc de treball.  
 

- Atès l’edicte del 29-03-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça del lloc de treball de recepcionista del Centre Esportiu d’Ordino, 
en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, i vist l’informe favorable del comitè 
tècnic de selecció: 

a) Nomenar la treballadora pública interina 1221 per a aquest lloc de treball. 
b) Desestimar la resta de sol·licituds al lloc de treball.  

 
- Atesa la baixa voluntària causada pel conserge del Pavelló de Germans de 

Riba i segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 l’Ordinació del 19-2-2020 
de funció pública del Comú d’Ordino, iniciar el procés per la cobertura del lloc 
de treball de conserge del Pavelló de Germans de Riba, en qualitat de 
treballador públic interí fins al 30 de juny de 2022 i amb un salari de 1.187,80 
euros bruts mensuals.   
 

- Atès la baixa voluntària causada pel conserge del Pavelló de Germans de Riba 
i segons el punt a de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació del 19-2-2020 
de funció pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, 
A.T.C. com a conserge del Pavelló de Germans de Riba, en qualitat de 
treballadora pública interina, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals. 
 

- Atès que la treballadora pública indefinida 557 es troba de baixa mèdica i que 
properament s’inicia el període de vacances de la funcionària 44   
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Segons el punt b de l’article 108 i l’article 109 l’Ordinació del 19-2-2020 de 
funció pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, la 
treballadora pública interina 1219 com a auxiliar de la Casa Pairal, del 17 al 21 
de maig de 2021, amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada. 

 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Es lliura la documentació corresponent als comptes anuals de la 

Mancomunitat de Serveis d’Ordino, l’informe d’auditoria emès per l’empresa 
GM Consultors i l’informe d’Intervenció de l’exercici 2020 que van ser acordats 
en la darrera reunió de la Comissió gestora de la Mancomunitat del 27/4/2021.   
 

- Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una modificació de 
l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2021. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/133 per un import total de 122.740,34 €.  

 
- Resolució de subvenció 
 
Mitjançant l’expedient 11160/2020 el Club Andorra Canoe Caiac va sol·licitar una 
subvenció pel finançament de l’organització de la prova caiac extrem Vall 
d’Ordino. 
 
Vist que l’entitat organitzadora s’ha vist en l’obligació d’anul·lar la prova com a 
conseqüència de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia 
provocada pel SARS-CoV-2: 
Denegar la subvenció sol·licitada, donat que la prova esportiva s’ha anul·lat. 
 
- Anul·lació rebuts per prescripció 
  
Anul·lar els rebuts corresponents a sancions de circulació imposades a vehicles 
amb matrícula estrangera. 
 
- Publicacions BOPA 
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Publicar al BOPA la relació EMB16, de notificació d’acord d’embargament de 
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
- Central de contractació 
 
• Vist que per edicte del 25 de març de 2021 es va convocar un concurs per la 
concessió de l’explotació del local ubicat a l’edifici del Centre Esportiu d’Ordino, 
propietat del Comú d’Ordino.  
 
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, atorgar a l’entitat Automòbil 
Club d’Andorra la concessió de l’explotació del local ubicat a la part alta de 
l’edifici del Centre Esportiu d’Ordino, propietat del Comú d’Ordino, per un import 
anual de 4.500€, impostos inclosos.  
 
• Vist que per edicte del 22 de març de 2021 es va convocar un  concurs per la 
prestació de serveis de vaquer-eugasser per la gestió de les guardes comunes a 
la parròquia d’Ordino. 
 
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, atorgar al Sr. Silvain Alhomme 
els serveis de vaquer-eugasser per a la gestió de les guardes comunes a la 
parròquia d’Ordino. El servei tindrà un cost de 20.125€ (impostos inclosos). 
 
El contracte de servei de guardes comunes comença al constituir-se la vacada i 
l’eugassada als rebaixants del Serrat, la primera quinzena de juny i s’acaba cinc 
mesos després. El contracte es renovarà tàcitament d’any en any. La durada total 
del contracte, incloses les pròrrogues, serà d’un màxim de 6 anys. 
 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/13996 per un import total de 
12.000 €, s’aprova el plec de bases del concurs públic pels treballs de creació, 
disseny i implementació de la pàgina web del Departament de Turisme del Comú 
d’Ordino.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Tudó vol saber en què consisteix l’assessorament de la parròquia per 
obtenir l’etiqueta com a territori de la biosfera, acordat en aquesta acta per un 
import de 9.600 €.  
 
La cònsol menor respon que en la propera Comissió de Turisme comentaran els 
detalls d’aquesta contractació, i explica que la finalitat és posicionar Ordino com a 
territori de la Biosfera, amb els objectius ODS, per donar més rellevància al 
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reconeixement que la parròquia ha tingut de la UNESCO i intentar que tots els 
projectes que sorgeixin del Comú estiguin en la línia de la sostenibilitat per donar 
més visibilitat a la distinció que hem obtingut.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 17 DE MAIG DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Atesa l’evolució de la situació sanitària, donar conformitat perquè els treballadors 
del Comú que estiguin efectuant les seves tasques en la modalitat de treball no 
presencial es reincorporin al seu lloc de treball el dimarts dia 25 de maig de 2021. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra menor següents: 
 
- Número 3051730, de data 10 de maig de 2021. 
- Número 3051784, de data 13 de maig de 2021. 
- Número 3051795, de data 14 de maig de 2021. 
- Número 3051802, de data 14 de maig de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
En compliment de l’article 34 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació del 
cadastre de la parròquia d’Ordino, de data 26 de maig de 2011: 
 
Primer.- Iniciar un expedient administratiu, amb número de referència EXP_CAD-
12, amb la finalitat de determinar si procedeix modificar al cadastre la inscripció 
de les parcel·les on hi ha bastits els edificis següents: 
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- Edifici Casamanya Residencial 1 (amb referència de parcel·la 3P06073). 
- Edifici Casamanya Residencial 2 (amb referència de parcel·la 3P06074). 

 
Segon.- Requerir el promotor de l’edifici Casamanya Residencial 2 per a què 
aporti al Comú una còpia de l’escriptura pública de compra de la parcel·la de 
terreny sobre la qual ha bastit l’edifici.  
 
Tercer.- Requerir la Comunitat de propietaris de l’edifici Casamanya Residencial 1 
per a què aporti al Comú una còpia de l’escriptura pública de divisió en règim de 
propietat horitzontal d’aquest edifici.  
 
Quart.- Notificar aquest acord, mitjançant un decret, als interessats, i concedir-los 
un termini de trenta dies hàbils perquè puguin examinar l’expedient i aportar la 
documentació que creguin escaient, i també al·legar tot allò que considerin adient 
per als seus respectius drets.   
 
Cinquè.- Practicar els restants actes d’instrucció que siguin necessaris. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acord: 
 
Incoar un expedient sancionador a C.V.A. per inscriure al cens de població el seu 
pare, quan aquest era difunt, i nomenar instructora de l’expedient la cap del 
Departament d’Administració General. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
- Número 3051741, de data 10 de maig de 2021. 
 
Comerç 
 
- Número 3051681, de data 5 de maig de 2021. 
- Número 3051717, de data 7 de maig de 2021. 
- Número 3051736, de data 10 de maig de 2021. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la sol·licitud d’exposició publicitària en suports 
audiovisuals i telemàtics, amb número de registre 3051749, de data 7 de maig de 
2021.  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès l’article 13 (aprovació de l’expedient de formació) del Reglament de 

formació del personal del Comú d’Ordino autoritzar la formació sol·licitada pel 
Departament de Comunicació i Sistemes d’Informació. 

 
- Vist que M.F.F.  ha renunciat al lloc de treball d’operari forestal durant el mes 

de juliol de 2021, acordat per la Junta de Govern del 19 d’abril, segons el punt 
c de l’article 108 (supòsits per al nomenament de personal interí) i l’article 109 
(selecció del personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del 
Comú d’Ordino: Nomenar J.M.N.D. per a aquest lloc de treball amb un salari 
de 1.187,80 euros bruts mensuals.  

 
- Vist que J.A.B. ha renunciat al lloc de treball de controlador/a de l’aparcament 

de la Canya de la Rabassa (Parc natural de Sorteny) pel mes de juliol de 2021, 
acordat per la Junta de Govern del 26 d’abril, segons el punt c de l’article 108 
(supòsits per al nomenament de personal interí) i l’article 109 (selecció del 
personal interí) de l’Ordinació del 19-2-2020 de funció pública del Comú 
d’Ordino: Nomenar E.P.C. per a aquest lloc de treball, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.   

 
- Atès l’edicte del 19-04-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de cuiner/a 

per l’escola bressol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, del 8 al 27 
d’agost de 2021, atès l’informe del comitè tècnic de selecció i vista la manca 
de concurrència, declarar desert l’edicte per a la cobertura de la plaça de 
cuiner/a de l’escola bressol.  
 

- Atès que l’edicte del 19-04-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de 
cuiner/a per l’escola bressol, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, del 
8 al 27 d’agost de 2021 s’ha declarat desert, continuar el procés de selecció, 
a través d’un nou edicte, per a la cobertura d’aquest lloc de treball.  

 
- Atès el punt b de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública 

del Comú d’Ordino i vistes les baixes mèdiques de quatre educadores de 
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l’escola bressol, nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 
interina 957, com a educadora de l’escola bressol, del 17 de maig al 4 de juny 
de 2021, amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada.  

 
- Atès l’article 7 (assistència a actes) del Reglament de sistemes de 

compensació del Comú d’Ordino i donat que el 25, 26 i 27 de juny tindrà lloc 
la cursa Trail 100 Andorra Pyrenees, autoritzar al personal del Centre Esportiu 
de la secció d’atenció al públic, de la secció de neteja, els socorristes de la 
piscina i el treballador públic interí 959 l’assistència a la Trail 100 Andorra 
Pyrenees pel desenvolupament de funcions dels llocs de treball que ocupen, 
fora de la seva jornada ordinària de treball, i la compensació de les hores 
realitzades d’acord amb el que preveu l’article 7.  
 

- Segons el punt a de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció 
pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora 
pública interina 1217 com a monitora de ioga, des del 17 de maig i mentre té 
lloc el procediment de provisió de la plaça a través d’edicte, amb un salari de 
22,08 euros bruts l’hora treballada. 

 
- Vista la baixa mèdica de l’operari del servei d’aparcaments número 1014, 

segons el punt b de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció 
pública del Comú d’Ordino, nomenar, amb caràcter d’urgència, R.H.M. com a 
operari d’aparcament, en qualitat de treballador públic interí des del 19 de 
maig de 2021 i mentre duri la baixa mèdica de l’operari de l’aparcament 
número 1014, amb un salari de 1.303,47 euros bruts mensuals.   

 
- Vist el punt e de l’article 108 i l’article 109 d’Ordinació del 19-2-2020 de funció 

pública del Comú d’Ordino i donades les necessitats del servei de Ludoescola 
durant les vacances escolars del 25 al 28 de maig, nomenar la treballadora 
pública interina 1080 com a monitora de Ludoescola, amb un salari de 9,61 
euros bruts l’hora treballada.  

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat perquè sigui Riberamunt el camí que es desenvolupi dins de 

la proposta de Blind Explorer d’Infoturisme, adequant-lo en un entorn 
accessible per a persones amb discapacitat visual a través d’una APP de 
guiatge sensorial.  
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- Donar conformitat a la proposta de despesa ACEXP 2021 0000 17853, per un 
import de 9.561,75 €. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 

- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la proposta d’actualització del 
Pla director d’Ordino-Arcalís, perquè s’incorpori a l’expedient de la concessió. 

 
- Se  sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’autorització de despesa A 

2021/17123, corresponent al plec de bases del concurs públic per a la 
realització dels treballs de reforma de la plaça del Centre Esportiu d’Ordino.  

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 
O 2021/141 per un import total de 65.086,38 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per 

un import de 9.561,75 €. 
 
- Preus públics Escola bressol 
 
Vist que dues classes de l’Escola Bressol han estat confinades pel Ministeri de 
Salut a causa de la Covid19, i que per ordre administrativa no es pot prestar 
aquest servei durant aquest període, descomptar, en la quota del proper mes, als 
usuaris del servei que s’han vist afectats per aquest confinament la part 
proporcional de l’import que representa el servei no prestat. 
 
- Central de contractació 
 
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/17620 per un import total de 

8.000 €, s’aprova el plec de bases del concurs públic pel subministrament de 
productes de neteja pel Centre Esportiu d’Ordino.  
 

•  Mitjançant l’autorització de despesa A 2021/17341, per un import total de 
81.000 € per al període d’agost a desembre del 2021, s’aprova el plec de 
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bases del concurs públic pel servei de manteniment integral de les xarxes 
d’enllumenat públic de la parròquia d’Ordino i d’un sistema de lloguer per a 
l’enllumenat de Nadal.  
 

• Vist que per edicte del 29 de març del 2021 es va convocar un concurs públic 
per a la prestació del servei de neteja dels vidres i altres elements de les 
façanes dels edificis i equipaments del Comú d’Ordino. 

 
Vista l’oferta presentada dins de termini. 

 
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts es proposa adjudicar a l’empresa 
Ecologia i Serveis, SL, el servei de neteja dels vidres i altres elements de les 
façanes dels edificis i equipaments del Comú d’Ordino, per un import anual de 
20.611,68€, impostos inclosos.  
 
- Comptabilitat 
 
• Anul·lar els xecs pendents de càrrec bancari corresponents a exercicis 

anteriors, donat que a data d’avui el deute existent entre el Comú d’Ordino i 
els tercers està prescrit, i procedir a la regularització comptable corresponent.  

 
• Procedir a l’anul·lació dels xecs pendents de càrrec bancari, i a l’anul·lació del 

deute entre el Comú d’Ordino i els licitadors que no van ser adjudicataris dels 
concurs als que es van presentar i quines empreses ja no existeixen, donat 
que a data d’avui el deute existent entre el Comú d’Ordino i els tercers no es 
pot saldar. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. Proposta d’aprovació d’una modificació de l’Ordinació de 

preus públics del 26 de novembre del 2020, per a l’any 2021.  
 

El Ple aprova per majoria la modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2021 següent:  
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2020, per a l’exercici 2021 publicada al 
BOPA núm. 141 de data 2 de desembre de 2020. 
 
Atesa la voluntat d’actualitzar els preus per a les setmanes joves de l’estiu 2021. 
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El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 27 de maig del 2021 aprova l’Ordinació 
de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del 2020, per a l’any 2021 
següent: 
 
Article primer 
 
Es modifica l’article 32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre 
Esportiu, apartat 4 Bonificacions, per afegir una nova bonificació al preu de la matrícula per 
inscripció, que queda de la següent manera: 
 
4. Bonificacions 
 

a. Les persones amb residència a Ordino, inscrites al registre del cens com a tals, gaudiran 
d’una bonificació del 5% en les quotes d’abonament “bàsica” i “CEO”. 

 
b. Els posseïdors de la Tarja Magna gaudiran d’una bonificació del 50% en les quotes 

d’abonament “bàsica” i “CEO”. 
 

c. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 15% en el preu de qualsevol servei 
del Centre Esportiu. Per gaudir d’aquesta bonificació, l’usuari haurà d’estar en possessió 
del carnet acreditatiu que emet el Govern d’Andorra. 

 
Les bonificacions a, b i c son acumulables. 
 

d. Els abonats a centres esportius d’altres parròquies, amb la presentació del document 
acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu d’entrada per un 
dia. 

e. Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu de la quota 
a fons perdut en la inscripció com abonats. 

f. Els posseïdors del carnet del Club Piolet gaudiran d’una bonificació del 100% en el preu 
de la quota a fons perdut en la inscripció com abonats. 

g. Els posseïdors del complement d’aparcament en la quota “CEO” gaudiran d’una 
bonificació del 100% per les primeres dues hores en el preu de l’aparcament en horari 
d’obertura del centre.  

Puntualment i per acord de la Junta de Govern, podran atorgar-se bonificacions parcials o del 
100% en el preu per l’entrada d’un dia al Centre Esportiu als participants en esdeveniments 
esportius d’interès públic per a la parròquia. 
 
S’estableixen unes bonificacions temporals durant el període de tancament de les instal·lacions del 
gimnàs a l’estiu d’aquest any (de juny a agost) en compensació, amb el següent detall: 
 

h. Descompte del 30% als abonats a la quota bàsica. 

i. Descompte del 50% als abonats a la quota CEO 

j. Descompte del 30% al tiquet d’entrada d’un dia adult, un dia júnior i un dia residents 
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Els abonats que ho desitgin, i així ho facin saber al Centre Esportiu, podran optar per la suspensió 
temporal de l’abonament durant aquest període de tancament i restablir-lo en les mateixes 
condicions al final del període.  
 
S’estableix una bonificació temporal durant el mes de maig d’enguany del 20% de la quota en 
compensació del tancament per força major dels serveis de dutxa i aigua. 
 
En cas de gaudir inicialment d’altres bonificacions, aquests bonificacions temporals no s’acumulen 
i s’apliquen a la quota neta ja bonificada. 
 
S’estableix una bonificació temporal del 50% en el preu de la matricula a les persones que 
s’inscriguin com a socis al Centre esportiu d’Ordino durant els mesos de juny, juliol i agost 
d’aquest any. 
 
Article segon 
 
Es modifica l’article 34 “Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme” apartat 
2.E Setmanes joves que queda de la següent manera: 
 

Activitat No resident Resident 
Vela   
18 places per torn 

300 € 220 € 

Esports d’aventura 245 € 130 € 
Vòlei platja   
  - 12 places per torn ( 5 dies) 30 € 25 € 
  - 12 places per torn ( 4 dies) 25 € 20 € 
Suplement assegurança 10 € 10 € 
Descens BTT   
10 places x torn 375 € 225 € 
Suplement menjador 4 dies 28 € 28 € 

 
Tots els imports són per persona i setmana.  
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per realitzar l’activitat. 
S’entén com a resident aquella persona que està degudament inscrita al cens de població de 
qualsevol parròquia del Principat d’Andorra. 
 
Disposició final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra. 

 
 

4. Proposta d’aprovació del nou Reglament de sistemes de 
compensació del Comú d’Ordino.  
 

El Ple aprova, per majoria, el Reglament de sistemes de compensació del Comú 
d’Ordino que s’annexa a aquesta acta. CC/document número 1.  
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5. Proposta d’actualització del Pla director d’Ordino-Arcalís, 
aprovada pel Consell d’administració de SECNOA del 
proppassat dia 4 de maig del 2021.  

 
El Ple aprova, per majoria, la proposta d’actualització del Pla director d’Ordino-
Arcalís, aprovada pel Consell d’administració de SECNOA del 4 de maig del 2021, 
que s’annexa a aquesta acta. CC/document número 2.  

 
 

6. Proposta d’aprovació d’una autorització de despesa 
corresponent al plec de bases del concurs públic per a la 
realització dels treballs de reforma de la plaça del Centre 
Esportiu d’Ordino.  

 
El Ple aprova, per majoria, l’autorització de despesa A 2021/17123, per un import 
total de 420.000 €, corresponent al plec de bases del concurs públic per a la 
realització dels treballs de reforma de la plaça del Centre Esportiu d’Ordino, 
expedient 2021/48, que s’annexa a aquesta acta. CC/document número 3. 
 
Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
7. Planta de compostatge de la Cortinada. 
 
La Sra. Tudó vol deixar constància del neguit que li han traslladat alguns veïns de 
la Cortinada, de la zona on s’ha de situar la planta de compostatge vegetal, entre 
altres, pensen que el camí no està adaptat perquè puguin passar les furgonetes 
que portarien les restes vegetals a la planta de compostatge. 
 
També li han manifestat que el clavegueram està malmès i que la ubicació de la 
planta està molt a prop dels habitatges, això farà que els immobles perdin valor. 
D’altra banda, els veïns tenen por que es trenqui l’equilibri natural i l’entorn 
romànic.    
 
El Sr. Betriu respon que, tal i com es va parlar en la darrera Comissió, la planta de 
compostatge serà d’ús exclusiu dels serveis comunals, únicament es tractaran 
branques i gespa dels jardins.  
És possible que el nom que se li ha atribuït presti a confusió perquè sembla que 
es parla d’una industria, quan en realitat no és el cas. 
El Sr. Betriu explica que es van reunir els veïns de la zona i van tenir l’oportunitat 
d’aclarir els dubtes que en tenien, alhora els hi van explicar que es tracta d’una 
prova pilot i que les restes que es tractaran no faran mala olor.  
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Afegeix que la parcel·la és propietat de Govern però disposa d’un dret de pas des 
dels xalets de la Cortinada, pel que fa al pas de vehicles, aclareix que en les 
èpoques de poda és quan el Comú haurà de passar més vegades, però en altres 
moments potser només aniran un cop per setmana. 
Aquests aclariments van tranquil·litzar els veïns de la zona.  
 
D’altra banda, pel que fa a l’accés, reconeix que està en mal estat però tal i com 
els van recordar, tant el cònsol major com ell mateix, aquell carrer és privat i el 
Comú no pot intervenir, i que quan s’acaben les urbanitzacions, han d’entregar 
els vials al Comú però ells no ho han fet.  
Per últim, apunta que a primers de juny parlaran amb ells per intentar trobar una 
solució.   
 
El cònsol major referma el que ha explicat el Sr. Betriu, i diu que la urbanització és 
privada i fins que no facin entrega dels vials el Comú no es podrà fer càrrec dels 
serveis.  
En la reunió que tenen prevista al juny veuran com es pot arreglar. 
Pel que fa a la planta de compostatge, tal com ha dit el Sr. Betriu, mal 
anomenada d’aquesta manera, sembla quelcom més gran del que és realment, 
s’ha pogut garantir que no produiran males olors i només pel cost es veu que no 
hi haurà cap construcció, és únicament una màquina.  
  
 
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   
 
 


