CONSELL DE COMU
25 DE SETEMBRE DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:15
Hora d’acabament: 17:26
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Gemma Riba Casal
Ludovic Albós Cavalière
Bartumeu Gabriel Baella
Miquel Pujal Rius
Eva Font Denjean
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Excusen la seva absència : L’Honorable Cònsol major Sr. Bonaventura Espot
Benazet i l’Honorable Conseller Sr. Patric Simon Riba

Secretària Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 d’agost de
2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 d’agost i 4, 11 i 18 de setembre de 2014.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
La Sra. Cònsol menor 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 d’agost de 2014
La Sra. Cònsol menor 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 d’agost
de 2014.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 28
d’agost i del 4, 11 i 18 de setembre de 2014 :
JUNTA DE GOVERN DEL 28 D’AGOST DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
•

ACLO 2014/25519, per un import de 2.000€.

•

ACLO 2014/25523, per un import de 645€.

- Modificacions pressupostàries:
Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar Social, per un import de
1.000€.
- Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 6152/2014, de data 18 d’agost del 2014.
- Tramitació dossiers de deutors a Batllia
Trametre a la Batllia la relació dels dossiers de deutors, per la tramitació de
cobrament per via executiva.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat a la demanda del linòleum pel proper 20 de setembre,
mitjançant correu electrònic de data 26 d’agost de 2014.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
Número 3026492, de data 22 d’agost de 2014.
Utilització de nom:
Número 3026513, de data 22 d’agost de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari a l’agent de l’administració de
caràcter indefinit 441, per la comissió d’una presumpta falta greu.
OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
-

Presentar demanda administrativa a la Batllia d’Andorra, contra la resolució del
Govern núm. 153150/2014.

-

Donar conformitat al canvi de nom de l’immoble identificat amb el codi 306002, d’acord amb la sol·licitud núm. 3026022.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
Donar conformitat a la planificació de les dates d’obertura i posta en marxa de les
diferents instal·lacions del CEO.
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Es resol favorablement la contractació següent:
Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa per realitzar la neteja
general i la neteja dels vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de
ventilació del Centre esportiu i de l’Escola d’Art després de les obres.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acords:
- Donar conformitat a la demanda mitjançant correu electrònic de data 21
d’agost de 2014 i tancar temporalment l’accés al carrer del Solà de la
Cortinada, les nits de la Festa Major, permetent però, de manera exclusiva,
l’accés als veïns.
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 109/14.
BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Es resol favorablement la despesa següent:
AC 201400025529, per un import de 300,52€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 28 d’agost de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 4 DE SETEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 28 d’agost de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
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Informe 2014/15 Liquidació comptes 2013.
Es lliura l’informe emès per Intervenció.
Acords:
-

-

Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/533, per un import total de
45.017,01€.

•

LO 2014/25898, per un import de 454.331,24€.

•

LO 2014/25919 per un import de 359.313,26€.

•

LO 2014/25921, per un import de 10.983,70€.

•

ACLO 2014/25904 per un import de 4.000€.

Modificacions pressupostàries:
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per un
import de 520€.

-

Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 6146/2014, de data 1 d’agost del 2014.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç:
Número 3026670, de data 2 de setembre de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Autoritzar el personal 039, 580, 885 i 713 a realitzar el curs d’actualització de dret
urbanístic organitzat per la Universitat d’Andorra.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3026642, de data 1 de setembre de 2014.
Obra Menor:
Número 3026552, de data 25 d’agost de 2014.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO i
atorgar el contracte corresponent 111/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO i
atorgar el contracte corresponent 112/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO i
atorgar el contracte corresponent 113/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO i
atorgar el contracte corresponent 114/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba i
atorgar el contracte corresponent 115/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO i
atorgar el contracte corresponent 116/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba i
atorgar el contracte corresponent 117/14.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba i
atorgar el contracte corresponent 118/14.
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-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba i
atorgar el contracte corresponent 119/14.

-

A proposta de la junta s’aprova la modificació del Reglament de subvencions
esportives.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Pintar tres places d’estacionament laterals a la CG. nº3, a l’entrada al carrer dels
Martinets, davant del parterre existent.
Es resol favorablement la sol·licitud de gual següent:
Número de registre 3026510.
Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció de
circulació:
Constat 21140
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les
següents sancions de circulació:
-

Constat 21256.
Constat 21149.
Constat 21134.
Constat 21108.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Autoritzar l’organització de la Copa Sornàs XC 14, de BTT, que tindrà lloc al poble
de Sornàs el dia 4 d’octubre de 2014, a marcar de forma temporal els recorreguts
de les diferents proves que passin pels camins de la parròquia (trams del camí de
les Planes i del camí de l’Aubell). Els recorreguts s’han de senyalitzar amb
banderes i cintes. El nombre màxim de participants serà de 50 corredors BTT.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 4 de setembre de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 11 DE SETEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament:
8.631,81€.

•

ACLO 2014/26156, per un import de 5.000€.

•

ACLO 2014/26159, per un import de 948.365,27€.

“O” 2014/560, per un import total de

- Modificacions pressupostàries:
•

Transferència de crèdit a Gabinet de Cònsols per un import de 5.000€.

•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació per un import de 4.500€.

•

A proposta de la junta s’aprova un suplement de crèdit a la Comissió del
Camp de neu Ordino-Arcalís, per un import de 151.634,73€.

- Adjudicació:
Adjudicar el contracte dels treballs d’auditoria pressupostària, financera i legal
de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino i de
l’Esquí Club Ordino-Arcalís.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
Número 3026609, de data 28 d’agost de 2014.
Terrasses de bar
Número 3026072, de data 27 de juny de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Autoritzar al funcionari 720 a assistir al curs sobre l’IRPF organitzat per
Cambra de comerç.
- Autoritzar al funcionari 563 a assistir al curs “Com establir un criteri únic de
classificació de fitxers electrònics en el servidor local” organitzat per la Cambra
de comerç.
- Autoritzar l’agent de l’adminsitració de caràcter eventual 728 a assiistir al curs
“Compliment dels requisits de control de documents i registres en els sistemes
de gestió ISO” organitzat per la Cambra de comerç.
- Ampliar la jornada laboral de l’agent de l’administració de caràcter eventual
562 a 30 hores setmanals.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Vista l’aprovació de la Llei 15/2014 del 24 de juliol de la Llei de modificació de la
Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra i vist l’expedient
número 101/10 instruït pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri
d’Educació i Cultura, a fi que s’estableixi l’entorn de protecció de l’església de
Sant Martí i la mola i serradora de cal Pal de la Cortinada, s’acorda enviar una
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carta al ministre de Cultura amb còpia al Cap de Govern, manifestant que el
Comú vol que els entorns de protecció de l’església de Sant Martí i la mola i
serradora de cal Pal de la Cortinada es regulin per l’establert en la Llei 15/2014.
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Sol·licitud número 3026754, de data 5 de setembre de 2014.
Obra Menor:
- Sol·licitud número 3026696, de data 3 de setembre de 2014.
- Sol·licitud número 3026779, de data 9 de setembre de 2014.
Obra Major:
Sol·licitud número 3026263, de data 23 de juliol de 2014.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
-

Establir el dia 16 de novembre 2014 com a data per celebrar la 23a Mostra
gastronòmica.

-

AC 201400026895, per un import de 3.239,5€.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a dipositar a la deixalleria tota l’estructura del camp de
multiesports vell que estava ubicat a Prat de Call atès que està malmesa i que
ja es disposa d’una instal·lació nova. Només es guardaran les estructures de
basquet per si es poden instal·lar en un altre espai.
- Donar conformitat a la sol·licitud de col·laboració efectuada pel CLUB
TRIATLÓ SERRADELLS per la organització de la 9a Duatló Ordino –
Casamanya que tindrà lloc el diumenge 5 d’octubre de 2014 a partir de les 9
hores.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 127/14.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
− AC 2014/26276, per un import de 4.130€
− Aprovar el conveni 110/14.
− Facilitar a l’associació “Hi Arribarem” el material necessari per desenvolupar les
seves activitats en el marc de l’aplec que tindrà lloc els dies 27 i 28 de
setembre.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 11 de setembre de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 18 DE SETEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 de setembre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

Ordres de pagament :
•

Relació d’ordres de pagament “O” 2014/579, per un import total de
49.794,67€.

•

ACLO 2014/27117, per un import de 121,30€,
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-

Modificacions pressupostàries :

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un
import de 2.000€.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Es resol favorablement la despesa següent:
AC. 27041 per un import de 348,50€
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
S’acorda concedir una excedència sense reserva de plaça, per un període de dos
anys al funcionari 098.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3026851, de data 15 de setembre de 2014.
Obra Major:
- Número 3026069, de data 27 de juny de 2014.
- Número 3026068, de data 27 de juny de 2014.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Es resol favorablement la despesa següent:
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AC201400026872, per un import de 1.000€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 18 de setembre de 2014, per unanimitat
I sense més assumptes a tractar, la cònsol menor lleva la sessió de
Consell del 25 de setembre de 2014.

P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau:
El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet
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