CONSELL DE COMU
29 DE MARÇ DE 2018
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.38 h
Hora d’acabament: 13.46 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Excusen la seva absència els Honorables consellers Senyors Samuel Duró
Backes i Jordi Serracanta Marcet.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 7 de febrer de 2018.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 5, 14, 19 i 26 de febrer i del 5, 12 i 19 de març de
2018.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú
d'Ordino.
La Sra. Sandra Tudó demana en quin punt estan les negociacions amb Saetde pel
que fa a la venda de les accions de Secnoa i a partir d’ara quin serà el full de ruta.
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 7
de febrer de 2018
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 7 de febrer de
2018.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 5, 14, 19 i 26 de febrer
i del 5, 12 i 19 de març de 2018.
JUNTA DE GOVERN
DEL 5 DE FEBRER DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
-

Donar conformitat al conveni número 1007/2018.

-

Donar conformitat a les adjudicacions definitives de les places d'aparcament
números 13, 14 i 31 de la Covanella, objectes de la 9a subhasta pública.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
− Número 3037619, de data 27 de juliol de 2017.
− Número 3039533, de data 30 de gener de 2018.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Denúncia número 25679.
Denúncia número 54.
Denúncia número 231.
Denúncia número 25731.
Denúncia número 25728.

Resoldre favorablement, la sol·licitud de descàrrec següent:
Denúncia número 63.
Resoldre desfavorablement, el recurs administratiu següent:
Número d’expedient 8636/2017.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Utilització d'espais
Número 3039581, de data 31 de gener de 2018.
Comerç
-

Número 3037043, de data 7 de juny de 2017.
Número 3039306, de data 15 de gener de 2018.
Número 3039323, de data 15 de gener de 2018.
Número 3039373, de data 18 de gener de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a iniciar els tràmits pertinents per a la provisió de la plaça que
quedarà vacant, com a Cap del Departament de Manteniment i Serveis.

-

Donar conformitat a que s imparteixi la formació sobre l’Office 365 als usuaris
del Comú d’Ordino.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
RÈTOL INDICADOR
Número de registre 3039488, de data 26 de gener de 2018.
TURISME I ESPORTS
TURISME
A proposta de la junta donar conformitat al conveni número 1008/2018.

CC/18-03-29

4/24

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

Relació d’ordres de pagament: O 2018/9, per un import total de 8.703,12€.
ACLO 2018/2361, per un import de 12.000€.
ACLO 2018/2523, per un import de 25,74€.
ACLO 2018/2558, per un import de 50.000€.
OPNP 2017/41104, per un import de 49,30€.
JUNTA DE GOVERN
DEL 14 DE FEBRER DE 2018

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 5 de febrer de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat amb
una quota el 100%, sobre les unitats cadastrals següents: 3U22605, 3U22493,
3U22542.

-

Vist que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar la carta ref. CAD/2017/217 de
comunicació, donar conformitat a publicar l’edicte d’informació al BOPA.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
CIRCULACIÓ
Acords:
-

Fer pública la relació dels vehicles abandonats a la via pública a la parròquia
d’Ordino i dels seus titulars.

-

Donar conformitat a la sol·licitud d’elements urbans amb número de registre
3039279.

Resoldre desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Denúncia número 192, a la societat EMTE Andorra S.A.
Denúncia número 25753.

Resoldre favorablement la sol·licitud de descàrrec següent:
Denúncia número 221.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3039282, de data 11 de gener de 2018.
Número 3039408, de data 22 de gener de 2018.
Número 3039502, de data 30 de gener de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat al procediment intern de sol·licitud de bestreta del Comú
d’Ordino.
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-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l’agent de
l’administració número 560.

-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l’agent de
l’administració número 1100.

-

Donar conformitat a publicar un edicte extern per contactar un operari pel
Departament de Manteniment i Serveis, en qualitat d’agent de l’administració
de caràcter eventual.

- Donar conformitat a aplicar la variació percentual de l’IPC de l’any 2017 fixada
al +2,6% (BOPA 5 del 19-01-18), als salaris i conceptes retributius, inclosos els
conceptes regulats en el Reglament de sistemes de compensació dels
assalariats del Comú d’Ordino, la Mancomunitat i el Consell de Comú.
-

Donar conformitat actualitzar els preus de dietes i desplaçaments a l’exterior del
personal del Comú (BOPA 9-04-08)l’ esmentat reglament amb aplicació del
+2,6%.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informe d’Intervenció
Es lliura l’informe d’Intervenció FIN 20170022.
Acords:
-

Ordres de pagament
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Relació d’ordres de pagament:
O 2018/11, per un import total de 64.248,03€.
ACLO 2018/2574, per un import de 100.000€.
2018/3358, per un import de 7.312,57€.
2018/3359, per un import de 860,31€.
2018/3360, per un import de 430,14€.
2018/3355, per un import de 5.561,23€.
2018/3356, per un import de 327.13€.
2018/3357, per un import de 327.13€.

Ampliació de crèdit en general del capítol 1 de personal per un import de
57.527,44€.
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-

Ampliació de crèdit al Centre esportiu d’Ordino, per un import de 10.479€.

-

Donar conformitat a l’edicte per notificar als obligats tributaris de l’Impost sobre
els rendiments arrendataris de l’exercici 2017 que el període voluntari de
pagament acaba l’1 d’abril del 2018 i que el període de presentació de
declaracions de les bases de tributació va acabar el 31 de desembre de 2018.

-

Donar conformitat a l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2018 i la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:
•
•
•
•

-

L’impost tradicional del foc i lloc.
L’impost sobre la propietat immobiliària edificada i la Taxa de serveis públics
en general vinculada.
Els preus públics per la instal·lació de rètols indicadors i publicitaris
Els preus públics per la instal·lació de reserves d’estacionament o guals.

Donar conformitat a l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2018 i la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:
•
•

L’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals i la Taxa de serveis públics vinculada.
La Taxa de manteniment de cementiris.
JUNTA DE GOVERN
DEL 19 DE FEBRER DE 2018

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3039247, de data 9 de gener de 2018.
Número 3039622, de data 2 de febrer de 2018.
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Obra Menor:
Número 3039707, de data 16 de febrer de 2018.
Resoldre favorablement les propostes de despesa següents:
-

AC 2018/3874 per un import de 1.524,13€.
AC 2018/3277 per un import de 2.035,22€.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Inscriure al registre del cadastre els drets sobre la unitat cadastral 3U01829.

-

Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar una carta de comunicació de les
obligacions d’inscripció al Cadastre donar conformitat a publicar al BOPA
l’edicte corresponent.

-

Donar conformitat a la sol·licitud formulada per LA VOLA.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Denúncia número 115.
Denúncia número 341.
Denúncia número 25575.
Denúncia número 230.
Denúncia número 81.
Denúncia número 403.
Denúncia número 25610.
Denúncia número 522.
Denúncia número 25658.
Denúncia número 627.
Denúncia número 25693.
Denúncia número 100081.
Denúncia número 100082.
Denúncia número 100049.
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Resoldre favorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Denúncia número 167.
Denúncia número 25656.
Denúncia número 545.
Denúncia número 614.
Denúncia número 100047.
Denúncia número 25789.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3039682, de data 13 de febrer de 2018.
Número 3039690, de data 14 de febrer de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Declarar desert l’edicte extern per contractar un/una monitor/a pel servei de
ludoescola, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual perquè no
s’ha presentat cap interessat.

TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat al canvi de preu comercial dels mallots TOUR 2016 que es venen
a l’oficina de turisme.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
-

Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
• 2018/14 per un import total de 27.773,63€.
• O 2018/4003, per un import de 1.884,32€.
• O 2018/4004, per un import de 633,82€.
• O 2018/4005, per un import de 268,07€.
• O 2018/4006, per un import de 385,58€.
• OPNP 2017/41429, per un import de 5.927,98€.
• ACLO 2018/4014, per un import de 200€.
• OPNP 2018/3900, per un import de 25.000€.

-

Central de Contractació
Autorització de despesa número A 2018/3909, per un import de 15.000€.

- Publicacions al BOPA
Publicar al BOPA la relació SANBO1, de sancions de circulació que no han
pogut estar notificades de forma individual.
JUNTA DE GOVERN
DEL 26 DE FEBRER DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 19 de febrer 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
Donar conformitat al conveni número 1009/2018.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3039737, de data 21 de febrer de 2018.
Obra menor:
-

Número 3039761, de data 22 de febrer de 2018.
Número 3039762, de data 22 de febrer de 2018.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2018/3916 per un import de 2.013,20€

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3039694, de data 15 de febrer de 2018.
Número 3039697, de data 15 de febrer de 2018.
Número 3039704, de data 15 de febrer de 2018.
Número 3039705, de data 16 de febrer de 2018.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
- Donar conformitat al conveni número 1010/2018.
- Donar conformitat al conveni número 1011/2018.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/19, per un import total de 186.891,12€.
• ACLO 2018/4554, per un import de 1.000€.
• LO 2018/4732, per un import de 982,03€.
• LO 2018/4734, per un import de 1.033,58€.
• LO 2018/4741, per un import de 1.343,87€.
• LO 2018/4744, per un import de 251,27€.
• LO 2018/4745, per un import de 251,27€.
• LO 2018/4750, per un import de 359,04€.
• LO 2018/4754, per un import de 359,04€.
• LO 2018/4769, per un import de 244,45€.
• LO 2018/4776, per un import de 244,45€.
• LO 2018/4794, per un import de 40.254,69€.
• LO 2018/4799, per un import de 10.328,78€.
• LO 2018/4807, per un import de 3.000€.
• LO 2018/5139, per un import de 22.837,79€.
• OPNP 2017/4198, per un import de 57,98€.
• OPNP 2017/4197, per un import de 216,09€.
• ACLO 2018/4251 per un import de 188,41€.
• ACLO 2018/5091, 2018/5093 i 2018/5096, per un import total de 90.000€.
• ACLO 2018/5132, per un import total de 500€.
• ACLO 2018/5144, per un import total de 1.000€.
• ACLO 2018/5149, per un import total de 11.000€.
• ACLO 2018/5156 per un import total de 1.000€.
• ACLO 2018/5165, per un import total de 500€.
• ACLO 2018/5167, per un import total de 2.000€.

- Modificacions pressupostàries
•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un
import de 6.500€.

•

A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis públics i Circulació, per un import de
1.534€.
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•

A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis públics i Circulació, per un import de
2.340€.

- Central de contractació
•

Clàusules de revisió de preus dels contractes
D’acord amb l’article 11 de la LCP anterior i com a sistema tipus de revisió
de preus, es dóna conformitat a introduir en els plecs de clàusules dels
futurs concursos del Comú, el redactat següent:
“D’acord amb l’article 11 de la Llei de contractació pública, el preus resultants de la present
licitació podran ser objecte de revisió, un cop transcorregut el primer període anual
d’execució, en base a la variació de l’índex de preus al consum publicat al Butlletí oficial del
Principat d’Andorra (BOPA), sempre i quan, aquest no superi la previsió d’increment dels
preus dels contractes establert en l’Ordinació pressupostària del Comú per a l’exercici. En
aquest cas, la revisió es realitzarà en base a la previsió feta a l’Ordinació pressupostària.

En cas de pròrroga del contracte, es mantindran les mateixes condicions.”
•

Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2018/4409, 2018/4410,
2018/4413, 2018/4414, 2018/4415, 2018/4419 i 2018/4422, aprovar el
plec de bases i les condicions tècniques i administratives per a la
convocatòria del concurs públic per la realització dels treballs de desinfecció,
desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del Comú d’Ordino.
(Codi PB/CSSO/18-B)

- Subvencions ECOA
Es dóna conformitat a:
•

•

Substituir l’actual contracte de cessió del Xalet Pedrís per un contracte
d’arrendament de local, que es facturarà i es presentarà al cobrament en el
moment en que s’atorgui la subvenció anual en un sol pagament.
Afegir a la subvenció dinerària la transferència de l’import del lloguer.

S’acorda continuar donant reflex pressupostari de la prestació del servei de
suport de la gerència de l’ECOA.
S’acorda continuar donant reflex pressupostari de la cessió d’espais o sales.

CC/18-03-29

14/24

JUNTA DE GOVERN
DEL 5 DE MARÇ DE2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 26 de febrer de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
GABINET DE CÒNSOLS
Donar conformitat a la demanda de l’Escola Francesa d’Ordino.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3034773, de data 7 de novembre de 2016.
Obra Menor:
-

Número 3039760, de data 22 de febrer de 2018.
Número 3039787, de data 26 de febrer de 2018.

Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2018/5740 per un import de 553,85€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Resoldre l’expedient administratiu núm. EXP_CAD-07.

-

Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre de l’edifici de nova
construcció, d’ús agrícola amb referència cadastral 3U01924.

CC/18-03-29

15/24

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord :
Donar conformitat al conveni número 1012/2018.
CIRCULACIÓ
Facultar el Comú d’Encamp per tal que, el mateix, actuant en representació del
Comú d'Ordino, procedeixi a la preparació, convocatòria i adjudicació del concurs
per al subministrament del calçat dels serveis de circulació comunals.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
−
−
−
−

Número 3039703, de data 15 de febrer de 2018.
Número 3039777, de data 26 de febrer de 2018.
Número 3039771, de data 23 de febrer de 2018.
Número 3039794 de data 27 de febrer de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar per acabada la relació laboral del Comú d’Ordino amb l’agent de
l’administració 1066, a partir del proper 5 d’abril.

-

Donar conformitat a la publicació dels següents edictes externs:
•

Edicte extern per a la contractació d’un/a informador/a turístic.

•

Edicte extern per a la contractació d’un/a guia de la mola i la Serradora de
Cal Pal.

•

Edicte extern per a la contractació de dos guies de la mina de Llorts.
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-

Donar conformitat a la publicació d’un edicte extern per a la cobertura de sis
agents de l’administració de caràcter eventual per al departament d’agricultura,
medi ambient i sostenibilitat.

-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 1091.

Es resol favorablement la proposta de depesa següent:
201800005508 per un import de 496,50€
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/26 per un import total de 92.041,06€.
• ACLO 2018/5643, per un import de 5.200€.
• ACLO 2017/5644, per un import de 20.000€.
• LO 2018/5743, per un import de 1.366,76€.
• LO 2018/5742, per un import de 536,90€.
• LO 2018/5741, per un import de 1.343,87€.
• 2018/5745, per un import de 1.000,04€.
• LO 2018/6270 per un import de 10.000€.

-

Central de Contractació
• Autorització de despesa A 2018/4129, per un import de 25.000€.
• Autoritzacions de despesa A 2018/4114 i A 2018/4915, per un import de
58.000€.

JUNTA DE GOVERN
DEL 12 DE MARÇ DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 5 de març de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
CC/18-03-29

17/24

GABINET DE CÒNSOLS
ARXIU:
Donar conformitat a la demanda de consultar els llibres d’actes del Consell de
Comú des de l’any 1956 fins al 1965.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
A proposta de la junta, donar conformitat al decret pel qual s'aprova l'obertura d'un
període d'informació pública de seixanta dies hàbils del projecte de la primera
revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Ordino.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3039842, de data 6 de març de 2018.
Obra Menor
-

Número 3039816, de data 5 de març de 2018.
Número 3039876, de data 9 de març de 2018.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
-

Donar conformitat a la sol·licitud número 3034774.

-

Publicar un edicte al BOPA per informar d’una inscripció al Cadastre, perquè no
s’han trobat els afectats.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat a la modificació del conveni número 1001/2017.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
BENESTAR SOCIAL
Acord:
Donar conformitat al conveni número 1014/2018.
JOVENTUT
Acord:
Donar conformitat a la programació que es durà a terme des del Punt d’informació
Juvenil, durant les vacances escolars de Setmana Santa.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
− Número 3039338, de data 16 de gener de 2018.
− Número 3039850, de data 7 de març de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
− Publicar un edicte extern per a la cobertura de cinc places d’operaris/es de
manteniment i serveis.
− Publicar un edicte extern per a la cobertura de set monitors/es per al Casal
d’estiu.
− Publicar un edicte extern per a la cobertura de dos monitors/es per a les colònies
d’estiu.
− Contractar a l’agent de l’administració de caràcter eventual número 970.
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− Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual número 927.
− Donar conformitat l’agent de l’administració número 304 desenvolupi les
tasques d’atenció al públic i administratives requerides en l’exposició pública del
POUP.
− Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual números 1104 i
904.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Donar conformitat al conveni número 1015/2018.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
− Lliurar a Govern l’informe preceptiu referent al Pla sectorial d’infraestructures
energètiques d’Andorra.
− Col·laborar amb Govern, informant, mitjançant les xarxes socials, de la
celebració de “L’hora del planeta”.
− Difondre a través dels nostres mitjans, els resultats de l’informe sobre els estalvis
energètics aconseguits al CEO, l’any 2017.

TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a la unificació de preus comercials de les diferents postals que
es venen a l’Oficina de turisme a 0,50€.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
− Ordres de pagament
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Relació d’ordres de pagament:
2018/66, per un import total de 48.989,13€.
2018/6338, per un import de 4.234,19€.
2018/6339, per un import de 3.925,81€.
2018/6337, per un import de 5.015€.
ACLO 2018/6291, per un import de 298€.
ACLO 2018/6286, per un import de 298€.
ACLO 2018/6278, per un import de 298€.
ACLO 2018/6284, per un import de 298€.
ACLO 2018/6285, per un import de 298€.
ACLO 2018/6397, per un import de 1.500€.
ACLO 2018/6341, per un import de 1.500€.
ACLO 2018/6342 per un import de 600€.
ACLO 2018/6343, per un import de 5.000€.
ACLO 2018/6344, per un import de 500€.
ACLO 2018/6382 per un import de 1.000€.
ACLO 2018/6383 per un import de 1.000€.
ACLO 2018/6396 per un import de 3.000€.
Denegar la demanda de subvenció a la FEDERACIÓ ANDORRANA
D’ESCACS.

− Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import
de 2.500€.
− Notificació de deutes
•

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

•

Publicar al BOPA la relació, de sancions de circulació que no han pogut estar
notificades de forma individual.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 19 DE MARÇ DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 12 de març de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acords:
-

Donar conformitat a que el Comú d’Ordino s’adhereixi a la iniciativa mundial
anomenada “Hora del planeta”.

-

Facultar el Comú d’Escaldes – Engordany a fi que el mateix pugui procedir, en
nom del Comú d’Ordino, a la licitació del concurs per a la gestió i manteniment
del forn incinerador del Cementiri de la Plana.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Atenent al que estableix l’article 8.1, del Decret legislatiu del 26 de novembre del
2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional d’electors.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3039894, de data 12 de març de 2018.

-

Complement de la sol·licitud número 3039376 de data 18 de gener de 2018
aprovada per la Junta de Govern del passat 22 de gener.
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Terrasses de bar
Número 3039844, de data 6 de març de 2018.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
-

Donar conformitat al contracte de rescissió del contracte número 49/2007.

-

Donar conformitat al contracte de rescissió del contracte número 32/2012.

-

Donar conformitat al conveni número 1016/2018.

-

Facilitar a la Poste una tarja de dues hores i mitja al dia per estacionar a
l'aparcament de Prat de Vilella durant l’any 2018.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
•

•
•
•
•
•
•
•
-

-

Relació d’ordres de pagament:
O 2018/110, per un import total de 7.447,83€.
O 2018/112, per un import total de 32.764,41€.
LO 2018/7392, per un import de 132,5€.
LO 2018/7385, per un import de 10.328,78€.
ACLO 2018/6847, per un import de 100.000€.
2018/7366, per un import de 2.922,47€.
2018/7367, per un import de 1.354,53€.
LO 2018/7416, per un import de 4.116,21€.
LO 2018/7417, per un import de 4.116,21€.

A proposta de la junta, donar conformitat a l’anul·lació de deutes per
prescripció.
A proposta de la junta autoritzar la despesa número A 2018/5166, per un
import de 130.000€.

______________________________________________________________________
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En relació a l’acta del 12 de març del 2018 el Cònsol major vol destacar que se
sotmet a aprovació del Consell de Comú, “donar conformitat al decret pel qual

s'aprova l'obertura d'un període d'informació pública de seixanta dies hàbils del
projecte de la primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia
d'Ordino”.
En relació a la Junta del 5 de març la Sra. Choy demana un aclariment pel que fa
el Departament de Cadastre i Gestió del Territori, un expedient administratiu a
Sornàs.
El Sr. Mortés respon que com a conseqüència de la resolució de l’expedient
administratiu aquella franja de terreny queda inscrita com a camí de titularitat del
Quart de Sornàs.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del
5, 14, 19 i 26 de febrer i del 5, 12 i 19 de març del 2018, per unanimitat.

Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :
Article 22.2
En resposta a la demanda de la Sra. Sandra Tudó sobre la situació de les
negociacions amb Saetde pel que fa a la venda de les accions de Secnoa i a partir
d’ara quin serà el full de ruta, el Sr. Cònsol major informa que el passat 16 de març
es va adjudicar el concurs a Saetde que adquireix el 76% de Secnoa, una concessió
a 50 anys de l’explotació d’Arcalís.
Ara s’està en la fase de formalitzar l’operació, amb l’elevació a públic de la
modificació dels estatuts, l’acord marc de socis i la formalització del contracte.
S’ha establert una data conjuntament amb Saetde, l’1 de juny hauria d’estar tot
tancat.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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