CONSELL DE COMU
18 DE GENER DE 2018
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.30 h
Hora d’acabament: 13.36 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Excusa la seva absència: l' Honorable Sr. Samuel Duró Backes

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de desembre
de 2017.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 de desembre i del 8 de gener 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. Eva Choy demana incloure un punt referent al contracte de la treta de
neu.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28
de desembre de 2017
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 28 de
desembre de 2017.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 28 de
desembre de 2017 i del 8 de gener de 2018.
JUNTA DE GOVERN
DEL 28 DE DESEMBRE DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
A proposta de la Junta, donar conformitat a l'addenda al conveni número 112/20.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3038991, de data 12 de desembre de 2017.
Número 3039077, de data 20 de desembre de 2017.
Número 3039108, de data 22 de desembre de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Autoritzar l’agent de l’administració número 1071, perquè pugui gaudir dels
6,76 dies de vacances meritats durant l’any 2017 fins el 31 de març de 2018.

-

Autoritzat la funcionaria número 563, perquè pugui gaudir dels 4 dies de
vacances meritats durant l’any 2017 fins el 31 de març de 2018.

-

Donar de baixa del registre de la funció pública l’agent de l’administració
número 542.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/39666 per un import de 186€.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Donar conformitat al “Protocol d’acord” número 1093/2017.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
•
•

-

-

Relació d’ordres de pagament: O 201700001558, per un import total de
7.448,94€.
ACLO 2017/39691, per un import de 118,88€.

Modificacions pressupostàries
•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un
import de 4.000€.

•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació per un import d’11.000€.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/39621 per un import d’11.000€.

-

Baixa d’immobilitzat

A proposta de la junta, donar conformitat a la baixa definitiva del registre
d’immobilitzat de l’estufa-calefactor marca Profer.

-

Central de compres
•

Adjudicar el concurs nacional amb caràcter d’urgència per al
subministrament i col·locació de la senyalització urbana d’orientació per a
vianants al centre del poble d’Ordino.

•

Adjudicar el concurs nacional amb caràcter d’urgència per al
subministrament i instal·lació de gespa artificial al parc infantil de l’Escola
Bressol.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 8 DE GENER DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 de desembre de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
A proposta de la Junta, aprovar definitivament la modificació del Pla d’ordenació i
urbanisme de la parròquia d’Ordino, en la part que correspon als plànols números
10-33, 10-34 i 10-43 de la delimitació de les unitats d'actuació i zonificació del sòl
urbanitzable i la realització d’un nou plànol número 10-35. S’han rectificat les
fitxes urbanístiques de les unitats d'actuació UA-13, UA-16, UA-17 i els plànols
d'informació de les fitxes urbanístiques de les unitats d'actuació UA-19 i UA-22.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
-

Número 3039095, de data 21 de desembre de 2017.
Número 3038989, de data 12 de desembre de 2017.
Número 3039165, de data 2 de gener de 2018.

Obra Major:
-

Número 3038100, de data 18 de setembre de 2017.
Número 3038101, de data 18 de setembre de 2017.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Donar conformitat a publicar al BOPA l’edicte de notificació de la resolució de
l’expedient administratiu número EXP_CAD-06.
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-

Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre de la construcció amb
el codi 303-105, bastit sobre la finca amb referència cadastral 3U00702.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Donar conformitat al conveni número 1000/2018.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA:
Es resol favorablement la proposa de despesa següent:
AC 720 per un import de 758,50€
Acords:
-

Donar conformitat al conveni número 1001/2018.
Donar conformitat al conveni número 1002/2018.

BENESTAR SOCIAL
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:



AC 711, per un import de 441,70€.
AC 712, per un import de 335,82€.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població



Número 3038953, de data 7 de desembre de 2017.
Número 3039141, de data 29 de desembre de 2017.
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Comerç



Número 3039144 de data 29 de desembre de 2017.
Número 3039120 de data 27 de desembre de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord :
Deixar sense efecte l’acord pres en la Junta de Govern del passat 27 de
novembre en relació al canvi d’horari de l’agent de l’administració número 274.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
RÈTOLS INDICADORS
Número de registre 3038757, de data 21 de desembre de 2017.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2018/788, per un import de 4.389€.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
A proposta de la junta donar conformitat al conveni 1003/2018.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de les Juntes de Govern
del 28 de desembre de 2017 i del 8 de gener de 2018 , per unanimitat.

Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :
Article 22.2.
Complement d’informació en relació al contracte de la treta de neu:
La consellera Sra. Eva Choy explica que han rebut queixes en relació a la treta de
neu d’aquest any i demanen que se’ls hi especifiqui com es gestiona i quines
prioritats hi ha amb l’empresa contractada per aquests treballs.
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El Sr. Mortés diu que vist que el conseller de Manteniment, Serveis i Circulació es
troba avui absent a la sessió de consell, proposa una reunió en la qual el conseller
les hi faciliti el contractre i les hi pugui donar les oportunes explicacions.
La Sra. Choy assenteix.
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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El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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