CONSELL DE COMU
24 DE JULIOL DE 2017
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 18.00 h
Hora d’acabament: 18.04 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
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: l'Honorable consellera Sra. Vanessa Fenés Areny i
els Honorables consellers Sr. Xavier Herver Merino i Sr. Jordi Serracanta Marcet.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de juny de
2017.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 26 de juny i del 4, 10 i 17 de juliol de 2017.
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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.
No havent-hi cap 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
28 de juny de 2017
El Sr. Consol 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 juny de
2017.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 26 de
juny i del 4, 10 i 17 de juliol de 2017.
JUNTA DE GOVERN
DEL 26 DE JUNY DE 2017

GABINET DE CÒNSOLS
Acords :

-

AC 201700018762, per un import de 570,57€, IGI inclòs.

-

Donar conformitat a la demanda de la comissió de festes d'Ordino i autoritzarlos a instal·lar una barra de bar a la plaça, amb motiu de la Festa del Roser,
del 30 de juny al 2 de juliol, ambdós dies inclosos.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra menor:
− Número 3037209, de data 21 de juny de 2017.
− Número 3037250, de data 23 de juny de 2017.
Obra major:
Número 3035938, de data 10 de febrer de 2017.
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/18737 pe un import de 4.954,42€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:

-

-

Donar conformitat a la sol·licitud núm. 3036526.
Donar de baixa del registre del cadastre la unitat cadastral número 3U05232
(ref. parcel·la 3P05262).
Donar de baixa del registre del cadastre la unitat cadastral número 3U05233
(ref. parcel·la 3P05263).

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS
Acord :
Vist que per acord de la Junta de Govern del passat 13 de febrer es va adjudicar
a l'empresa ECOSERVEIS el servei de neteja d'algunes dependències i per
substitucions per vacances o malaltia dels empleats/es de la neteja dels diferents
serveis del Comú d'Ordino.
Vist que per error d'interpretació van calcular a 5 dies setmanals quant la
demanda era per 7 dies setmanals
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Vist que en el concurs únicament es va presentar l'empresa ECOSERVEIS.
Es dóna conformitat a modificar el preu per setmana de cada un dels mencionats
serveis de 48,54€ a 67,97€ IGI inclòs.
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:

-

Denúncia número 24598.
Denúncia número 25404.
Denúncia número 25331.
Denúncia número 2534.
Denúncia número 25182.

Resoldre favorablement, les sol·licituds següents d’emplaçament de gual:

-

Número de sol·licitud 3037025 de data 6 de juny de 2017.
Número de sol·licitud 3037034 de data 7 de juny de 2017.

Acords:

-

Donar conformitat a la demanda de VSL SPORTS mitjançant carta de data 1
de juny de 2017 i autoritzar:
• el tancament de la carretera secundaria 340, Coll d’Ordino en el tram
comprés entre la barrera del Forat Fosc i la barrera de la coronació de la
carretera del Coll d’Ordino. El dia 16 de juliol de 2017 en el tram horari de
09:30h fins les 11:00h, per la marxa cicloturista Multisegur Volta als Ports
d’Andorra.
• el tancament de la carretera general núm. 3 “C.G.3.” en el tram comprés
entre l’encreuament de Sorteny i la Coma d’Arcalís. El dia 16 de juliol de
2017 en el tram horari de 11:00h fins les 15:00h, per la marxa cicloturista
Multisegur Volta als Ports d’Andorra.

-

Amb motiu del 46 Ral·li d'Andorra, donar conformitat a la demanda de
l'automòbil Club d'Andorra mitjançant carta de data 24 de maig de 2017 i
autoritzar:
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• el tancament de la carretera general núm. 3 “C.G.3.” en el tram comprés
entre l’encreuament de Sorteny i la Coma d’Arcalís. El dia 16 de setembre
de 2017 en la franja horaria de 20:20h fins les 22:20h, i el dia 17 de
setembre de 2017 en la franja horaria de 07:50 fins les 09:50h i de 13:00h
fins les 15:00h.
• el tancament de la carretera general núm. 3 “C.G.3.” en el tram comprés
entre l’encreuament de Sorteny i la Coma d’Arcalís. El dia 17 de setembre
de 2017 en la franja horaria de 08:30h fins les 10:30.

-

Publicar al BOPA la relació dels vehicles abandonats a la via pública a la
parròquia d’Ordino.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3037329.
Ocupacions de via pública - venda ambulant

-

Número 3037156, de data 19 de juny de 2017.
Número 3037207, de data 21 de juny de 2017.

Comerç

-

Número 3036561, de data 12 d'abril de 2017.
Número 3037013, de data 6 de juny de 2017.
Número 3037143, de data 15 de juny de 2017.

Cens electoral
Número 3037140, de data 15 de juny de 2017.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Informació:
S'ha complert satisfactòriament el període de prova d'un any de l'agent de
l'administració de caràcter indefinit número 885.
Acords:
Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l’administració
de caràcter eventual J.G.L. des del 4 de juliol del 2017 fins al 31 d’octubre del
2017.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT:
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda de l’associació Hi Arribarem i facilitar-los el
material per desenvolupar les seves activitats en el marc de l’aplec que tindrà
lloc al parc natural, els dies 23 i 24 de setembre de 2017.

-

Autoritzar les colònies d’AINA a acampar en les dates següents:

-

Vist l'informe de la mesa de contractació de data 23 de juny de 2017 declarar
desert el concurs per a la realització de l’obra de xarxa de calor del Comú.

• el 18 de juliol i 9 d’agost al refugi de Rialb.
• el 19 i 20 de juliol sota el camí de Tristaina.
• el 8 d’agost a Ferreroles
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2017/717, per un import total de
10.360,91€.
• ACLO 2017/18527, per un import total de 600€.
• ACLO 2017/18530, per un import total de 2.500€.
• ACLO 2017/18528, per un import total de 13.000€.

-

Central de Compres
Adjudicar el concurs públic per a la realització dels petits treballs d’obra
pública a la parròquia d’Ordino.

En relació a la Junta de Govern del 26 de juny de 2017 s'esdevenen les següents
intervencions i en concret pel que fa a l'acord del Departament d'Intervenció i
Finances que diu:
-

Vist l'informe de la mesa de contractació de data 23 de juny de 2017 declarar
desert el concurs per a la realització de l’obra de xarxa de calor del Comú.

La consellera Sra. Sandra Tudó demana l'aclariment de com queda aquest punt i
quines són les previsions.
El cònsol major dóna la paraula al conseller Sr. Marc Pons qui explica que es va
decidir declarar desert el concurs per manca de dotació pressupostaria suficient i
que se segueix treballant en el projecte.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 26 de juny de 2017, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 4 DE JULIOL DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta de Govern de data 26 de juny de
2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3036905, de data 19 de maig de 2017.
Obra Menor:

-

Número 3036782, de data 8 de maig de 2017.
Número 3037305, de data 26 de juny de 2017.
Número 3037345, de data 28 de juny de 2017.
Número 3037346, de data 28 de juny de 2017.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3037145, de data 16 de juny de 2017.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Ocupacions de via pública - venda ambulant

-

Número 3037198, de data 20 de juny de 2017.
Número 3037378, de data 30 de juny de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:

-

Vista la renúncia del Sr. J.G.L. contractat amb caràcter d'urgència com agent
de l'administració de caràcter eventual, es dóna conformitat a:
• Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern del passat 26 de juny i, a
tal efecte,
• Contractar, igualment amb caràcter d'urgència, com agent de
l'administració de caràcter eventual número 1086, des del dia 4 de juliol fins
al 31 de juliol del 2017.

-

Vist que l'agent número 1034 no realitzarà la formació en primer auxilis perquè
la seva relació laboral amb el Comú haurà finalitzat abans de l'organització del
curs, donar conformitat a:
•
•

-

Deixar sense efecte l'acord del passat 7 de juny en la part relativa a l'agent
número 1034 i,
Autoritzar a realitzar l'esmentada formació a l'agent número 389.

Donar conformitat al conveni de pràctiques 2017/03, amb el Centre de
Formació “Lycée le Mas Blanc”.
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Donar conformitat a l'addenda al conveni número 1014/2017.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:

-

Donar conformitat a oferir 1300 invitacions d’un dia al CEO, als participants de
la Volta als Ports.

-

Donar conformitat a l'annex 1 del conveni número 128/2016.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament: O 2017/719, per un import de 5.924,02€.

-

Modificacions pressupostàries
• A proposta de la Junta donar conformitat a una transferència de crèdit a
Gabinet de Cònsols per un import de 5.000€.
• Transferència de crèdit a Gabinet de Cònsols, per un import de 570,57€.

-

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201700019156, per un import de 2.717€, IGi inclòs.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 4 de juliol de 2017, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 10 DE JULIOL DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
2.

S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 4 de juliol de 2017.
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat al calendari de les properes reunions veïnals que tindran lloc
durant el mes d'octubre a les 20:30 hores a la sala del Centre Esportiu:
dimarts 3,
dimecres 4,
dijous 5,
dimarts10,
dimecres 11,
dijous 12,
dimarts 17,
dimecres 18,
dijous 19,

zona del carrer major i casc antic.
zona de la Clota verda i Pont d'Ordino.
zona de l'Anglada, Ed. Ral i Ed. Prat de Vilella.
zona de Segudet, el Puiet i la Pleta.
zona de la Gonarda, Balcó d'Ordino i el Prat Gran.
zona del Turer i l' Av. de les Moles.
Sornàs i Ansalonga.
la Cortinada i Arans.
Llorts i el Serrat

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
− Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte
de substitució de canonades de la instal·lació de neu artificial a Arcalís.
− Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte
de construcció del telesquí (TK els Orris), situat a la Coma a Arcalís.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3037453, de data 10 de juliol de 2017.
Obra Menor:
− Número 3037425, de data 6 de juliol de 2017.
− Número 3037441, de data 7 de juliol de 2017.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS
Acord:
Donar conformitat al contracte número 1023/2017.a càrrec de la partida
pressupostària núm. 8002/13310000/200000,
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3037059 de data 9 de juny de 2017.
Número 3037088 de data 13 de juny de 2017.
Número 3037089 de data 13 de juny de 2017.
Número 3037125 de data 14 de juny de 2017.
Número 3037260 de data 23 de juny de 2017.

Cens de població
Número 3037371 de data 30 de juny de 2017.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords :
-

Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter
eventual número 537.

-

Donar conformitat a l’ inici de la tramitació del procediment disciplinari a l'agent
número 726.

-

Donar conformitat a l’inici del procediment per a la provisió de la plaça d’un/a
agent de l’administració de caràcter indefinit per a ocupar el lloc d’adjunt/a a
ludoescola.

-

Donar conformitat a la contractació en caràcter d’urgència l'agent número
1045 per realitzar les funcions de guia de la mina des de l'11 de juliol de 2017
fins al 3 de setembre de 2017.

-

Donar conformitat a la demanda de l'agent 141 i atorgar-li un permís
administratiu retribuït de 40 dies acollint-se al que estableix el text refós de
l'Ordinació de la funció pública, art. 55, 6.1 i 6.3 durant els 9 mesos següents
a la data del part a partir de l'1 d’agost del 2017.

-

Donar conformitat a l’atorgament d’un permís administratiu no retribuït a
l'agent 141, acollint-se al que estableix el text refós de l’Ordinació de la funció
pública, art. 55, apartat c., punt 7, a partir del 21 de setembre de 2017 i fins
al 30 de novembre d’enguany.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Autoritzar el Sr. F.F. l’acampada de 3 tendes, la nit del 29 de juliol de 2017, al
mateix lloc que va fer servir l’INEFC, al peu del port de Rat amb motiu de la
travessa d’un grup d’excursionistes seguint el camí del Retrobament.
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TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a la gratuïtat de 8 maillots TOurOrdino per la presentació dels
trams STRAVA Ordino. El preu de cost és de 29,04€ IGI inclòs/unitat.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Donar conformitat a la demanda de la FANDJUDO per la utilització de forma
gratuïta de les instal·lacions del pavelló de les escoles germans de Riba, per la
celebració del TRAINING CAMP DE JUDO que tindrà lloc de 22 al 27 d’agost.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/20161 per un import de 3.997€, sense IGI.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2017/778 per un import de 48.958,24€
• OPNP 2017/20133, per un import total de 2.726,39€.
• OPNP 2017/20134, per un import total de 5.205,63€.

-

Modificacions pressupostàries:
• Ampliació de crèdit, per un import de 104€ a la Conselleria
d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització.
• Transferència de crèdit, per un import de 1.002€, a la Conselleria
d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització.
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-

Publicacións al BOPA
• Publicar al BOPA la relació, de sancions de circulació que no han pogut
estar notificades de forma individual.
• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de
constrenyiment per deutes.

En relació a la Junta de Govern del 10 de juliol de 2017, i vist l'acord del
Departament de Serveis, el cònsol major apunta que abans de la propera
temporada d'hivern hi haurà un nou aparcament a Arans de 20 places que
resoldrà una part de la mancança important que patia aquesta població,
especialment després dels treballs d'eixampla de la carretera que va fer minvar les
escasses places existents.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 10 de juliol de 2017, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN
DEL 17 DE JULIOL DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
GABINET DE CÒNSOLS
Informació:
Sentència núm. 000099/2017 del Tribunal Unipersonal del Batlle de la Secció
civil-laboral de data 16 de juny de 2017, en la qual es desestima la demanda
formulada per l'agent número 786.
Acord :
A proposta de la junta donar conformitat a l'acord institucional entre els grups
parlamentaris, el govern i els comuns, en relació a les competències dels comuns
i a les transferències als comuns.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

-

Número 3037505, de data 13 de juliol de 2017.

Obra Menor:

-

Número 3037478, de data 11 de juliol de 2017.
Número 3037498, de data 13 de juliol de 2017.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acord:
Amb motiu d'una concentració de motos Vespa, autoritzar el proper 22 de juliol
vers les 9.30h, la circulació pel carrer major d'unes 100 motos amb la
col·laboració d'un agent de circulació per la sortida del carrer.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENT DE SOCIAL
A proposta de la junta, donar conformitat a :
Vist el conveni número 2017/1022, signat el passat 29 de juny, entre el Govern
d'Andorra i el Comú d'Ordino per la cessió de la gestió del servei d'atenció
domiciliària (SAD) a partir de l'1 de juliol de 2017, deixar sense efecte l’Ordinació
del servei d’atenció domiciliària del Comú d’Ordino de data 29 de gener de 2009,
publicada al BOPA núm. 10 (Any 21).
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Donar conformitat al contracte número 1037/2017.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
Número 3037319, de data 27 de juny de 2017.
Cens de població

-

Número 3037448, de data 7 de juliol de 2017.
Número 3037485, de data 11 de juliol de 2017.
Número 3037490 de data 12 de juliol de 2017.
Número 3037497 de data 13 de juliol de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:

-

Vista la renúncia de l'agent número 904, deixar sense efecte l'acord de la
Junta de Govern del 7 de juny passat, en la part que fa referència a la seva
contractació com a monitora de lleure del casal d'estiu i contractar l'agent
número 1088.

-

Donar conformitat a la contractació de l'agent de l'administració de caràcter
eventual 1090, des del proper 31 de juliol fins al 3 de setembre de 2017.

-

Donar conformitat a la contractació de l'agent de l’administració de caràcter
eventual 834 des del proper 7 d'agost fins al 20 d'agost de 2017.

-

Donar conformitat a la contractació de l'agent de l’administració de caràcter
eventual 560, des de l'1 al 31 d’agost d’enguany.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
− Ordres de pagament
•
•
•
•
•

Relació d’ordres de pagament:
2017/814 per un import total de 36.422,32€.
ACLO 2017/20610, per un import de 25.000€.
LO 2017/2020624, per un import de 990€.
LO 2017/2020620 per un import de 500€.
LO 2017/2020617 per un import de 300€.

− Central de Contractació

-

Mitjançant l’autorització de despesa número A 2017/20683, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs
nacional per la contractació d’una empresa per realitzar la neteja de les
esglésies de la parròquia d’Ordino. PB/SSO/17-Z.

-

Mitjançant l’autorització de despesa número A 2017/20281, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs
nacional per al subministrament d’una minicarregadora per al Departament de
Serveis Públics del Comú d’Ordino. PB/CSO/17-AA.

− Anul·lació de sancions
Donar conformitat a l'anul·lació per prescripció de les següents sancions de
circulació, les quals no s’han pogut notificar per desconeixement de l’obligat al
pagament.
Data constat

Núm. constat

Rebut

Import

12/01/2017

24376

429626

60,10 €

19/01/2017

24451

429674

60,10 €

29/01/2017

24426

431796

60,10 €

− Tramitació embargaments
Pel que fa a la tramitació directa amb l’Associació de Bancs, dels embargaments
de comptes corrents, es dóna conformitat a:
1. Reclamar a la Cambra de SAIG la devolució dels expedients enviats.
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2. Impulsar la via d’implantació del sistema Pelikan.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 17 de juliol del 2017, per unanimitat.
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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