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CONSELL DE COMÚ 
28 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 
Lloc: Sala del Consell de l’edifici Administratiu  
Sessió: tradicional de Sants Innocents  
Hora de l’inici: 12:05 h 
Hora d’acabament: 12:19 h 
 
Assistents: 
  
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusa la seva absència l'Honorable conseller Jordi Serracanta Marcet.  
L’Hble. conseller Enric Dolsa Font ha informat que s’incorporarà més tard a la reunió 
però arriba en finalitzar la sessió. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 25 de novembre 

de 2021. 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 22 i del 29 

de novembre i del 6 i 13 de desembre de 2021. 
 
3. Proposta de declaració d’alienació i posterior subhasta pública d’actius 

comunals. 
 
4. Proposta del calendari de sessions de Consell de Comú per a l’any 2022. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i saluda a les M.I. Consellers generals, 
les Sres. Sandra Codina Tort i Berna Coma Gonzàlez. 
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 vol incloure un punt a l’ordre del dia per fer el balanç dels dos anys 
de mandat per parlar de l’Hotel Casamanya.   
  
No havent-hi cap intervenció més 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 25 

de novembre de 2021 
 
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 25 de novembre 
de 2021. 
 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 

22 i del 29 de novembre i del 6 i 13 de desembre de 2021. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
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Es resolen favorablement les sol·licituds d’obra menor següents: 
 
- Número 3054416, de data 10 de novembre de 2021. 
- Número 3054515, de data 16 de novembre de 2021. 
- Número 3054520, de data 16 de novembre de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Atès que el Comú no ha pogut lliurar la carta amb referència CAD/2021/580, de 
comunicació de l’obligació d’inscripció al Cadastre, perquè no s’ha trobat el 
destinatari i malgrat haver-li deixat un avís al seu domicili no l’ha vingut a recollir, 
publicar un avís al BOPA per notificar aquesta situació a l’interessat. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords:  
 

- Es resol favorablement la sol·licitud número 3054646, formulada per carta amb data 
19 de novembre de 2021. 
 

- Donar conformitat al tancament de la carretera del Coll d’Ordino, des del punt 
quilomètric 2,5 fins al punt quilomètric 9, a partir del 24 de novembre 2021, amb la 
previsió de nevades per acumular neu i gel per a la realització d’una prova esportiva. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens electoral 
 
Número 3054391, de data 9 de novembre de 2021. 

 
Comerç 
 
- Número 3054422, de data 11 de novembre de 2021. 
- Número 3054516, de data 16 de novembre de 2021. 
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 
- Donar conformitat a l’actualització de la descripció del lloc de treball 

d’administratiu/va del Departament de Manteniment i Serveis públics, grup C, 
nivell 2. 

 
- Donar conformitat a iniciar un procés de provisió per al lloc de treball 

d’administratiu/va del Departament de Manteniment i Serveis públics, grup C, 
nivell 2, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da a través d’un concurs 
de mobilitat, amb un salari de 1.593,84 euros bruts mensuals.   
 

- Retribuir al treballador públic interí 959 les hores realitzades, desenvolupant 
funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada ordinària de 
treball, a les instal·lacions de l’ACCO per preparar la sala per dos 
esdeveniments. 
 

- Atès que la treballadora pública interina 1041 ha causat baixa voluntària, 
nomenar amb caràcter d’urgència, el treballador públic 1113 com a monitor de 
Ludoescola, des del 22 de novembre de 2021 i mentre es desenvolupa el 
procediment de provisió d’aquest lloc de treball, de dilluns a divendres de 8 a 9 
h i de 17 a 20 h.  
 

- Atesa la baixa voluntària de la treballadora pública interina 1041, s’acorda iniciar 
un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de monitor/a de 
Ludoescola en qualitat de treballador/a públic/a interí/na des de la data d’inici 
de la contractació fins a l’1 de juliol de 2022.  

 
- Vist 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, el treballador públic 
interí 1248 com a recepcionista del Centre Esportiu d’Ordino, des del 9 de 
desembre de 2021 i mentre té lloc el procés de selecció per cobrir aquest lloc 
de treball. 

 
- Vist el punt e de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del 

Comú d’Ordino, iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball 
de recepcionista del Centre Esportiu, en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na, per un període de 9 mesos des de la data d’inici. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
Donar conformitat a la demanda efectuada per A.P.F. per realitzar un estudi de 
màrqueting complet pel treball de final de grau sobre el CEO (tindrà accés a dades 
i informació interna però no a dades personals). 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/63 per un import total de 141.994,68  €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Comunicació i Sistemes d’Informació i 

GDH, per un import de 6.000 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 
import de 750 €. 

 
En relació a aquesta acta de Junta de Govern, la Sra. Tudó demana per la 
transferència de crèdit de 6.000 € acordada per fer un recull en paper del butlletí 
digital. Considera que s’hauria d’estudiar en què es poden invertir millor aquests 
diners abans de fer un anuari. 
Afegeix que el diari digital en PDF és feixuc de llegir i que estaria bé fer un nou 
plantejament per veure quin és el millor format pel butlletí. 
D’altra banda, manifesta que no veu l’interès en fer un anuari en paper amb el recull 
de noticies, sembla més una propaganda de les mateixes informacions publicades 
durant l’any.    
 
La Sra. Tudó proposa buscar alternatives al diari digital perquè sigui més fàcil de 
llegir i si es vol fer una impressió en paper, per poder-lo fer arribar a les famílies que 
no poden obtenir-lo digitalment, que es faci en un format més econòmic (en un 
paper més prim o amb menys color per exemple).  
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Demana si hi han queixes que han fet prendre aquesta decisió. 
 
El Sr. Herver respon que no hi ha cap queixa pel butlletí digital, però han constatat 
que hi ha persones a les que no arriba perquè tenen dificultats d’accés als mitjans 
telemàtics. 
 
Per això es va pensar que presentar un anuari en paper amb el resum del que s’ha 
publicat durant l’any era una bona opció perquè arribés a tothom.  
El Sr. Herver insisteix que no li consta que hi hagin queixes, al contrari, el grau 
d’acceptació del format digital ha estat molt elevat. 
 
Només vol afegir que l’estalvi econòmic a l’haver passat del format paper al format 
digital ha estat notable, i que la despesa prevista per fer l’anuari està molt lluny del 
que costava fer el butlletí en paper.  
 
La Sra. Tudó manifesta que comparteix el que ha exposat el Sr. Herver i que el 
format digital és part de la transformació del nostre temps però que les notícies 
tenen importància en el seu moment, i fer un anuari amb les notícies de l’any no 
s’entén massa. 
 
El cònsol aclareix que no es tracta de propaganda com la Sra. Tudó ha dit sinó que 
és una eina d’informació adreçada als ciutadans que no utilitzen els mitjans digitals.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2021/1039.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3054611, de data 23 de novembre de 2021. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3054628, de data 24 de novembre de 2021. 
- Número 3054638, de data 25 de novembre de 2021. 
- Número 3054641, de data 25 de novembre de 2021. 
- Número 3054642, de data 25 de novembre de 2021. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Vista l’evolució de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-COV-2, s’acorda 
anul·lar el dinar de Nadal de la Casa Pairal previst pel dijous 9 de desembre. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
 
Utilització de nom 

 
- Número 3054574, de data 18 de novembre de 2021. 
 
Comerç 
 
- Número 3054580, de data 18 de novembre de 2021. 
- Número 3054524, de data 16 de novembre de 2021. 
- Número 3054596, de data 22 de novembre de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per E.D.A. per realitzar una estada 

en descoberta professional a l’escola bressol, del 25 de gener al 4 de febrer de 
2022, segons el conveni dels alumnes de secundària del Lycée Comte de Foix.  
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- Atès l’edicte del 25-10-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a de Manteniment i Serveis Públics, 
en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, i vist l’informe favorable del comitè 
tècnic de selecció:  
Nomenar el treballador públic interí 1190 per a aquest lloc de treball.   
 

- Atès l’edicte del 2-11-2021 pel qual es declarava desert el procés selectiu per 
cobrir una plaça d’operari/a de Manteniment i Serveis Públics, especialista en 
serralleria, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, i es tornava a convocar 
un nou procés selectiu, vist l’informe favorable del comitè tècnic de selecció:  
Nomenar el treballador públic interí 1114 per aquest lloc de treball.   
 

- Atès l’article 7 del Decret 379/2021, del 24 de novembre de 2021, en el qual es 
prescriu la modalitat de teletreball sempre i quan la tipologia de l’activitat no 
requereixi la presencia física, segons l’informe del cap del Departament de 
Comunicació i Sistemes d’Informació: 
Desestimar la sol·licitud presentada pel funcionari 454 donat que les tasques 
inherents al seu lloc de treball requereixen la seva presència física. 

 
- Atès l’edicte del 2-11-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 

cobrir una plaça pel lloc de treball de cuiner/a de l’escola bressol, en qualitat de 
treballador/a públic/a interí/na i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, 
declarar desert aquest edicte. 
 

- Segons el punt 1 de l’article 10 del Reglament de Sistemes de compensació del 
Comú d’Ordino, retribuir al treballador públic interí 959 les hores realitzades, 
desenvolupant funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada 
ordinària de treball, a les instal·lacions de l’ACCO. 
 

- Segons el punt 1 de l’article 10 del Reglament de Sistemes de compensació del 
Comú d’Ordino, retribuir al treballador públic interí 1175 les hores realitzades, 
desenvolupant funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada 
ordinària de treball, a les instal·lacions de l’ACCO. 
 

- Atès l’edicte del 2-11-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça del lloc de treball de recepcionista del Centre Esportiu (pels 
caps de setmana), en qualitat de treballador/a públic/a interí/na i vist l’informe 
favorable del compte tècnic de selecció:  
Nomenar la treballadora pública interina 1221 per ocupar aquest lloc de treball, 
durant els caps de setmana, des del 9 de desembre de 2021 fins al 8 de 
desembre de 2022.  
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
S’acorda no cobrar la matrícula als socis del CEO que es donen de baixa per no 
complir amb els requisits obligatoris per accedir als establiments que sol·licitin 
donar-se d’alta quan hagin regularitzat aquesta situació.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/647 per un import total de 9.299,71€. 
 

- Modificació pressupostària 
 
Transferència de crèdit a Gabinet de cònsols, per un import de 2.664,34 €. 
 
- Central de contractació 
 
• Vist que per edicte de l’11/10/2021 es va convocar el concurs públic per al 

subministrament de material de ferreteria, pels diferents departaments 
comunals, expedient 2021/61. 
 
Vista l’única oferta presentada en aquest concurs, i segons la proposta 
d’adjudicació presentada per la mesa de contractació: 

 
En aplicació dels criteris d'adjudicació establerts, s’acorda adjudicar el 
subministrament de material de ferreteria pels diferents departaments del Comú 
d'Ordino a l'empresa Ferreteria Mavid.  

 
• Vist que per edicte del 18/10/2021 es va convocar el concurs públic pel 

subministrament, substitució i reparació de pneumàtics pels diferents vehicles 
del Comú d’Ordino, expedient 2021/99. 
Vist que en aquest concurs no s’ha presentat, dins de termini cap oferta, 
s’acorda declarar desert el concurs pel subministrament, substitució i reparació 
de pneumàtics pels diferents vehicles del Comú d’Ordino, expedient 2021/99. 

 



                     
                                             

CC/2021-12-28                                                                                                                                     10/21 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 6 DE DESEMBRE DE 2021 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 
- Vista la carta tramesa pel Ministre de Territori i Habitatge on sol·licita la 

designació dels representants de l’àrea d’urbanisme i social de cada Comú per 
constituir el grup de treball institucional necessari per aprovar el Pla per al dret 
a l’habitatge, s’acorda designar els representants del Comú d’Ordino en el grup 
de treball institucional.  

 
- En el cas que el Govern adjudiqui una variant, o una proposta alternativa,  al 

traçat previst en el Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques d’Andorra, de 
data 16 de maig del 2018 (BOPA núm. 30, del 23 de maig del 2018), 
concretament, pel que fa a la infraestructura anomenada “CHE Tristaina Rialb-
El Serrat”; donar conformitat a formalitzar la cessió dels terrenys comunals 
necessaris mitjançant la corresponent acta de cessió en compliment de  
l’apartat 4 de l’article 64 bis de la Llei general d’ordenació del territori i 
urbanisme.  

 
- Anul·lar les sancions imposades, entre el 3 de setembre i el 21 de novembre de 

2021, als vehicles que han circulat en el carrer Major d’Ordino i en la carretera 
de Segudet registrats per les càmeres de seguretat, atès que el sistema de 
control estava en proves. En conseqüència, retornar els imports que han estat 
pagats per les sancions corresponents al període de proves. 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor: 
 
- Número 3054784, de data 3 de desembre de 2021.  
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- Número 3054787, de data 3 de desembre de 2021. 
 
Obra major: 
 
Número 3048644, de data 13 d’agost de 2020. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Donar conformitat a la modificació de l’acord de la Junta de Govern del 22 de 
novembre de 2021, en relació a la sol·licitud número 3054646. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Comerç 
 
- Número 3054451, de data 11 de novembre de 2021. 
- Número 3054492, de data 15 de novembre de 2021. 
- Número 3054655, de data 26 de novembre de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2021/1040. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès el punt 5 de l’article 24 del Reglament del 27-5-2021 de sistemes de 

compensació i de flexibilització horària del Comú d’Ordino, que diu: el còmput 
anual de les hores de treball serà establert anualment per la Junta de Govern, a 
proposta del Departament de Gestió i Desenvolupament Humà: 
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S’estableix que el còmput anual de les hores de treball dels funcionaris i 
treballadors públics del Comú durant el 2022 serà de 1.722 hores ordinàries de 
treball.  
 

- Atès l’edicte del 2-11-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça pel lloc de treball de cuiner/a de l’escola bressol 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 del 19-2-
2020 de funció pública del Comú d’Ordino: 
Nomenar el treballador públic interí 1251 per ocupar aquest lloc de treball, del 
3 de gener de 2022 al 2 de gener de 2023. 
 

- Atesa la baixa voluntària de la treballadora pública interina 1128, i segons el punt 
c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Ordino:  
Iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de monitor/a 
de Ludoescola en qualitat de treballador/a públic/a interí/na des de la data d’inici 
de la contractació fins a l’1 de juliol de 2022. 
 

- Atesa la baixa voluntària de la treballadora pública interina 1128, i 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, el treballador públic 1250 per ocupar el lloc 
de treball com a monitor del servei de Ludoescola,  des del 7 de desembre de 
2021 i mentre es desenvolupa el procediment de provisió d’aquest lloc de 
treball, en horari de dilluns a divendres de 17 a 19h. 
 

- Atès l’informe de la cap del Departament d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar social i vist que el treballador públic 1095 està confinat per ser 
contacte directe d’una persona positiva en Covid, 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, la treballadora pública interina 1247 com a 
monitora de Ludoescola, des del 6 de desembre de 2021 i durant el període de 
confinament del treballador 1095, en horari de 17 a 19 h. 
 

- Atès l’edicte del 8-11-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu per 
cobrir una plaça pel lloc de treball d’operari/a xofer de Manteniment i Serveis 
públics, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na i vist l’informe del comitè 
tècnic de selecció: Declarar desert aquest edicte. 
 

- Atès que l’edicte del 8-11-2021 pel qual es convocava un procediment selectiu 
per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a xofer de Manteniment i Serveis 
públics, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na s’ha declarat desert, 



                     
                                             

CC/2021-12-28                                                                                                                                     13/21 

segons el punt c de l’article 108 i l’article 109 de l’Ordinació de la funció pública 
del Comú d’Ordino:  
Iniciar un nou procés de selecció per a la cobertura d’aquest lloc de treball.  
 

- Atès l’edicte del 18-10-2021 pel qual es declaraven deserts els edictes de 
mobilitat interna per cobrir dues places d’auxiliar del Servei de Circulació, en 
qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da, i es tornava a convocar en primera 
convocatòria externa, vist l’informe del comitè tècnic de selecció:  
Declarar desert l’edicte per a la cobertura de les dues places d’auxiliar del Servei 
de Circulació.  
  

- Atès que l’edicte del 18-10-2021 pel qual es declaraven deserts els edictes de 
mobilitat interna per cobrir dues places d’auxiliar del Servei de Circulació, en 
qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da i es tornava a convocar en primera 
convocatòria externa, s’ha declarat desert:  
Continuar el procés de provisió de les places vacants a través d’un procés 
selectiu d’ingrés en segona convocatòria.  

 
- Atès que l’edicte del 18-10-2021 pel qual es declaraven deserts els edictes de 

mobilitat interna per cobrir dues places d’auxiliar del Servei de Circulació, en 
qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da s’ha declarat desert, segons 
l’article 35 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino:   
Continuar el procés de cobertura d’aquests llocs de treball a través d’un procés 
selectiu d’ingrés en segona convocatòria.   
 

- Atès l’informe del cap del Departament de Manteniment i Serveis públics, i donat 
que el funcionari 800 es troba de baixa mèdica, 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, el treballador públic interí 1249 com a 
operari de Manteniment i Serveis públics, des del 7 de desembre de 2021 i 
durant el període de baixa mèdica del funcionari 800. 
 

- Atès l’informe de la directora de l’Escola bressol i segons l’article 9 (hores 
extraordinàries) del reglament de sistemes de compensació del Comú d’Ordino, 
retribuir a la treballadora pública indefinida 431 les hores realitzades, per la 
conclusió o l’acabament d’un treball que sigui necessari realitzar fora de la 
jornada laboral, realitzant els àpats dels usuaris del servei de ludoescola durant 
les vacances escolars de Tots Sants. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
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Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP/202100047615 per un 
import de 18.862,25 €. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP 20210000047175 per un 
import de 10.972,50 €. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Escola Andorrana de maternal i 
primera ensenyança d’Ordino. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament 

O 2021/662 per un import total de 59.040,72 €. 
• LO 2021/47174 per un import de 1.500 €. 

 
Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat, 
per un import de 18.862,25 €. 
 
Central de Contractació 
 
• S’aprova el plec de bases per a la convocatòria del concurs pel subministrament 

de vestimenta, calçat i complements pel Departament de Serveis públics del 
Comú. El contracte s’adjudicarà per preus unitaris, per aquest motiu, 
l’autorització de despesa es formalitzarà en el moment de les diferents 
comandes.  
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• Vist que per edicte del 25 d’octubre del 2021 es va convocar el concurs públic 
per a la realització de la restauració d’estructures de pedra seca a la parròquia 
d’Ordino, expedient 2021/107, donat que no s’ha presentat cap licitador en els 
terminis establerts, es declara desert el concurs. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 13 DE DESEMBRE 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 3054775, de data 3 de desembre de 2021. 
- Número 3054812, de data 7 de desembre de 2021. 
- Número 3054869, de data 10 de desembre de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Resoldre l’expedient administratiu EXP_CAD-12, en els termes següents: 
 
Primer.- Modificar al registre del cadastre el límit i la superfície de la parcel·la amb 
referència 3P06073, i substituir-lo pel nou límit, d’una superfície de 433,37 m², 
delimitat amb les lletres A, B, C, D, A al plànol que s’annexa a l’acta de la Junta de 
Govern. 
Segon.- Modificar al registre del cadastre el límit i la superfície de la parcel·la amb 
referència 3P06074, i substituir-lo pel límit, amb una superfície de 999,30 m², 
delimitat amb les lletres C, F, E, D, C, al plànol esmentat anteriorment. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la societat als interessats. 
  
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
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- S’ha tancat l’expedient sancionador DAG 1-2021. 
- El Servei de tràmits, com a entitat de registre habilitada per a aquesta finalitat, 

està emetent certificats digitals de persona física. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Autoritzar a RTVA l’emissió d’un extracte de la pel·lícula “Ordino, una altra  Andorra” 
per posar imatge a una noticia dels informatius d’ATV i a la web 
www.andorradifusio.ad.  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Atès el Decret 339/2021 del 20-10-21 pel qual s’aprova el calendari laboral del 

2022, i vist el Decret del 25-11-2021 pel qual es publiquen les festes obligatòries 
a la parròquia d’Ordino per a l’any 2022: 
Donar conformitat perquè els funcionaris, els treballadors públics indefinits i els 
treballadors públics interins amb relacions de treball de 6 mesos o més puguin 
gaudir d’un pont, a escollir entre: el 7 de gener, el 9 de setembre, el 31 d’octubre 
o el 9 de desembre. 
 

- Reemborsar a la funcionària 636 l’import de 59,20 € per permanència 
ininterrompuda en el lloc de treball de més de 12 hores per necessitats del 
servei. 

 
- Reemborsar a la funcionària 585 l’import de 44,40 € per permanència 

ininterrompuda en el lloc de treball de més de 12 hores per necessitats del 
servei. 
 

-  Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1000 per 
substituir la treballadora pública indefinida 783, des del 17 de desembre de 
2021 al 7 de gener de 2022. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Informació: 

http://www.andorradifusio.ad/
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S’ha autoritzat la despesa ACEXP 202100049814 per un import de 6.000 €. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/672 per un import total de 71.366,50 €. 

 
• ACLO 47967/2021 per un import de 25.000 €. 
• ACLO 42769/2021 per un import de 2.664,34 €. 
• ACLO 42768/2021 per un import de 2.500 €. 
• OPNP 48095/2021 per un import de 15.304,50 €. 
• OPNP 48102/2021 per un import de 171,00 €. 

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

import de 2.250 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió de Comunicació, Sistemes d’Informació i 
GDH per un import de 10.000 €. 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat, 
per un import de 3.396,25 €. 

 
- Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació MUL43, de sancions de circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual. 
 
- Notificacions  
 
S’acorda la notificació col·lectiva, relació 62, de l’acord de provisió de 
constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 
- Central de contractació 
 



                     
                                             

CC/2021-12-28                                                                                                                                     18/21 

• Vist que per edicte del 25 d’octubre del 2021 es va convocar el concurs públic, 
pel subministrament i instal·lació d’equips de videovigilància a la parròquia 
d’Ordino, expedient 2021/105. 

 
Vistes les ofertes presentades en aquest concurs, i segons la proposta 
d’adjudicació presentada per la mesa de contractació: 
S’acorda adjudicar a l’empresa Semic, SA, el subministrament i instal·lació d’equips 
de videovigilància a la parròquia d’Ordino. 
 
• Vist que per edicte de l’11 d’octubre del 2021 es va convocar el concurs públic 

per a la contractació d’una oficina tècnica d’assistència a la implantació de 
l’administració electrònica al Comú d’Ordino, expedient 2021/105. 
Vist que en aquest concurs s’ha presentat una sola oferta, i segons la proposta 
d’adjudicació presentada per la mesa de contractació: 

 
S’acorda adjudicar a l’empresa Agtic consulting, SL la contractació d’una oficina 
tècnica d’assistència per a la implantació de l’administració electrònica al Comú 
d’Ordino. 
 
 
En relació a aquesta acta i a la del dia 6 de desembre, la Sra. Tudó demana sobre 
l’acord d’adjudicació amb caràcter d’urgència per realitzar un estudi de l’estat 
actual de l’aparcament d’Arcalís, en front a riscos naturals (acordat per la Junta del 
dia 6 de desembre i ampliat l’import en aquesta Junta). 
 
El cònsol major aclareix que es tracta del primer aparcament que hi ha entrant a 
Arcalís, al costat dret després del túnel.  
Fa anys es van fer uns estudis per veure com s’havia de condicionar l’aparcament 
perquè fos segur, donat que hi ha una allau que passa al costat, però mai es van 
arribar a fer els treballs pertinents. 
Afegeix que s’actualitzaran els estudis que es van fer, aproximadament fa 15 anys, 
i segons les prioritats que fixin es començaran els treballs per arreglar l’aparcament.     
 
La Sra. Tudó manifesta que el seu dubte és perquè no s’havia pressupostat, i  a 
més, si els aparcaments no formen part de la concessió de l’estació.  
 
El cònsol puntualitza que els aparcaments formen part de la concessió però és el 
Comú l’encarregat de condicionar-lo, i insisteix que és una qüestió de seguretat 
que fa molts anys que es va començar a mirar. 
 
La Sra. Tudó remarca que els dos pressupostos obtinguts són molt dispars, i vol 
saber si contemplen el mateix, espera que no sigui perquè s’han demanat amb 
pressa.  
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El cònsol explica que no és perquè s’hagin fet a correcuita, és un tema que estava 
pendent des de fa molts anys, i ha estat ara quan el responsable del Departament 
de Medi Ambient ha demanat de mirar-ho.  
Dels dos pressupostos demanats, si bé és cert que la diferència de preu és 
important, s’ha adjudicat el més econòmic.      
 
 
3. Proposta de declaració d’alienació, i posterior subhasta 

pública d’actius comunals. 
 
El Ple aprova per assentiment la declaració d’alienació, i posterior subhasta pública 
d’actius comunals segons el que estableix el Codi de l’Administració, de 15 
bicicletes estàtiques de ciclisme indoor de la marca Scwhinn, amb la seva consola, 
per un preu unitari de 125 €. 
 
Les persones interessades podran veure les bicicletes al Centre Esportiu del 7 de 
gener al 3 de febrer de 2022, des de les 9 fins a les 18 hores. 
 
La subhasta pública es realitzarà a la sala de reunions del Centre Esportiu el dia 7 
de febrer de 2022, a les 17 hores.  
 
Es subhastarà el material per unitats. El preu de sortida de cada bicicleta és de 125 
€. Les dites seran de 5 €. 
 
El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient d’entre els que hi concorrin. El 
Comú podrà declarar totalment o parcialment deserta la subhasta, si no es 
presenten propostes. 
 
El pagament s’haurà d’efectuar al comptat, en efectiu o xec, en aquell mateix acte. 
L’adjudicatari haurà de retirar el material fins a les 20 hores del mateix dia a la sala 
de reunions del Centre Esportiu. 
 
 
4. Proposta del calendari de sessions de Consell de Comú per a 

l’any 2022. 
 
El Ple aprova, per assentiment, el calendari de sessions de Consell de Comú pel 
2022 següent: 
 
Gener:  

• Dijous 20 de gener, a les 13:30 h.  
 

Febrer:  
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• Dimecres 23, a les 13:30 h. Tradicional dels arrendaments. 
 

Març:  
• Dijous 31, a les 13:30 h.  

 

Abril:  
• Dijous 28, a les 13:30 h.  

 

Maig:  
• Dijous 26, a les 13:30 h. Tradicional de Sancogesma.  

 

Juny:  
• Dijous 30, a les 13:30 h.  

 

Juliol:  
• Dijous 28, a les 13:30 h.  

 

Setembre:  
• Dijous 22, a les 13:30 h.  

 

Octubre:  
• Dijous 27, a les 13:30 h.  

 

Novembre:  
• Dijous 24, a les 13:30 h.  

 

Desembre:  
• Dimecres 28 de desembre, a les 12 h. Tradicional de Sants Innocents. 

 
 
Assumptes no previstos a l'ordre del dia:  
 
5. Balanç dels dos primers anys de mandat 
 
La Sra. Tudó exposa que en els diferents programes electorals presentats en les 
darreres eleccions ja hi havia el compromís de tirar endavant algun projecte per 
donar una utilitat a l’Hotel Casamanya, però que fins a la data, ella no ha vist que 
es tractés ni en les comissions a les que ha assistit, ni tampoc en cap pressupost, 
algun projecte relacionat amb l’edifici.  
Afegeix que fa un temps es va crear una taula de treball amb el Quart amb aquesta 
finalitat però la minoria no sap que s’ha fet. 
Apunta que ara és un bon moment per fer un balanç i per saber si hi ha algun 
projecte que sigui d’interès per a tots, tant per a la majoria com per a la minoria. 
 
Demana que se li expliqui quina és la situació, i quina és la decisió que es prendrà 
perquè no disposen d’informació oficial, i quan l’entrevisten sempre li demanen per 
l’Hotel Casamanya però no sap què respondre, donat que només disposa de la 
informació que pot arribar pel carrer o a través d’algun membre del Comú que li 
avança algun detall. 
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El cònsol aferma que es va crear una taula de treball entre el Comú i el Quart, per 
trobar una solució a l’Hotel Casamanya, i afegeix que s’han fet nombroses reunions, 
sobretot amb inversors privats que estaven interessats en desenvolupar algun 
projecte. 
Amb l’arribada de la pandèmia alguns dels projectes han quedat parats. 
 
El cònsol subratlla que en aquests moments hi ha diverses iniciatives sobre la taula 
però que no pot avençar massa informació perquè encara s’estan tractant. 
El que sí pot és informar que estan treballant molt amb el Quart d’Ordino, sempre 
conjuntament, perquè recorda que l’edifici és propietat del Quart, per aquest motiu, 
la última decisió l’haurà de prendre el Quart. 
 
Afegeix que el Comú sempre ha intentat facilitar al Quart la feina per poder 
desenvolupar algun projecte a l’Hotel Casamanya, i que ho continuarà fent.   
 
El cònsol està convençut que dels projectes que actualment s’estan estudiant algun 
es podrà tancar l’any vinent, i que sense dubte, el Comú posarà el màxim 
d’esforços perquè l’Hotel Casamanya tingui una utilitat que sigui d’interès per a la 
parròquia.  
 
La Sra. Tudó pregunta si durant els dos anys de mandat que queden es tancarà 
algun projecte, i si serà el Quart qui decidirà, o es farà un referèndum per decidir-
ho. 
El cònsol puntualitza que l’Hotel Casamanya és propietat del Quart, per tant el 
Comú no farà un referèndum per saber que volen fer els ciutadans amb l’edifici.  
El propietari és qui haurà de decidir, i el Comú l’únic que fa és aportar idees de les 
possibles activitats o dels inversors que poden establir-se allà. 
 
La Sra. Tudó afegeix que espera que el Quart prengui aquesta decisió ben aviat. 
 
El cònsol respon que ell també desitja que sigui així i per això estan treballant. 
 
 
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   
 


