CONSELL DE COMU
25 D’OCTUBRE DE 2018
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.30 h
Hora d’acabament: 13.32 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
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. Marc Pons Pons.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú de data 13 de setembre
de 2018 i 11 d’octubre de 2018.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 10, 17 i 24 de setembre i 1, 8 i 15 d’octubre 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.
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del
dia.

1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú de
data 13 de setembre i 11 d’octubre de 2018
El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a
formular en relació als esborranys de les actes que es posen en consideració.
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, les actes corresponents a les sessions celebrades el 13
de setembre i l’11 d'octubre de 2018.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 10, 17 i
24 de setembre i de l’1, 8 i 15 d’octubre de 2018.
JUNTA DE GOVERN
DEL 10 DE SETEMBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Informació :
S’informa sobre la modificació del projecte d’interès nacional del Centre de
Tecnificació Esportiva d’Ordino lliurat pel Govern d’Andorra consistent en la
construcció d’un aparcament provisional per donar servei a l’Escola Andorrana de
segona ensenyança i al Centre de Tecnificació Esportiva, així com d’un vial
d’accés a l’aparcament i a l’escola.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:





Número 3039663, de data 8 de febrer de 2018.
Número 3040637, de data 23 de maig de 2018.
Número 3040845, de data 14 de juny de 2018.
Número 3041531, de data 23 d’agost de 2018.

Obra Menor:
 Número 3041626, de data 4 de setembre de 2018.
 Número 3041669, de data 6 de setembre de 2018.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Donar conformitat al conveni número 2018/1048.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3041578, de data 29 d’agost de 2018.
Cens electoral
Número 3041581, de data 29 d’agost de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
 Es dona conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual 943.
 Es dona conformitat a que el treballador número 713 assisteixi a una formació.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords:
 Donar conformitat a l’addenda del conveni 115/2016.
 Facilitar a l’associació Hi Arribarem el material necessari per desenvolupar les
seves activitats en el marc de l’aplec previst al parc natural de la vall de
Sorteny, els dies 22 i 23 de setembre de 2018.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Donar conformitat a obsequiar, per la cursa d’orientació al nou circuit d’Ordino
que tindrà lloc el proper 7 d’octubre:
• 1er premi: un abonament de 45 dies al CEO i una samarreta Casamanya.
• 2on premi: un abonament de 30 dies al CEO i una samarreta Casamanya.
• 3er premi: un abonament de 7 dies al CEO i una samarreta Casamanya.
Fer un reconeixement especial al Sr. F.P., oferint-li una QUOTA BÀSICA ANYAL
del CEO, per premiar la tasca que ha desenvolupat en aquest projecte.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
O 2018/912, per un import total de 141.452,58€.
 Publicació 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 d’embargament per
deutes.
 Central de contractació
Mitjançant l’autorització de despesa A 2018/27955, per un import de 14.000€,
aprovar el plec de bases, amb caràcter d’urgència, i el corresponent expedient de
contractació, per la contractació d’una empresa per realitzar el tractament, el
manteniment i la supervisió de la zona aquàtica i la zona de relax del Centre
Esportiu d’Ordino.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 17 DE SETEMBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 10 de setembre de
2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
ARXIU
Acord:
Donar conformitat al contracte número 2018/1049.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
 Número 3041803, de data 13 de setembre de 2018.
 Número 3041828, de data 14 de setembre de 2018.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Donar conformitat al conveni número 2018/1050.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional d’electors.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3041673, de data 6 de setembre de 2018.
Cens de població
Número 3041820, de data 13 de setembre de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
 Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual
número 537.
 Incloure una addenda al contracte laboral vigent de l’agent de l’administració
de caràcter eventual número 1102.

-

Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter indefinit número 488 a realitzar
diverses tasques al pavelló Germans de Riba.
Incloure una addenda al contracte de l’agent de l’administració de caràcter
eventual número 891 perquè pugui efectuar aquesta tasca quan l'agent de
l’administració de caràcter indefinit número 488 estigui de vacances.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2018/28583, per un import de 564,30€.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
 Donar conformitat al preu de venda al públic del mapa i full de control del
circuit d’orientació d’Ordino.
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 Aportar 3 packs de material de marxandatge de l’Oficina de Turisme per la rifa
que tindrà lloc a la cursa d’orientació organitzada conjuntament amb l’ECOA.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Donar conformitat a l’Aula Taller (programa d’escolarització complementaria
depenent del Ministeri d’Educació i Joventut) a utilitzar gratuïtament i puntualment
la piscina del CEO.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
• O 2018/915, per un import total de 19.136,16€.
• ACLO 2018/28581, per un import de 3.160,85€.
 Central de contractació
Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització dels treballs de
construcció d’un aparcament a Arans.

JUNTA DE GOVERN
DEL 24 DE SETEMBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CONSOLS:
A proposta de la junta, donar conformitat a la compra de la parcel·la H inclosa
en la zona d’allaus de les Salines, seguint el protocol d’acord signat el 22 de
desembre de 1999.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils el projecte
Circuit Agustina, a la pista “la Pleta”, d’Arcalís.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3041917, de data 19 de setembre de 2018.
Obra Menor:





Número 3041843, de data 14 de setembre de 2018.
Número 3041860, de data 17 de setembre de 2018.
Número 3041894, de data 18 de setembre de 2018.
Número 3041932, de data 20 de setembre de 2018.

Obra Major:
Número 3041594, de data 31 d’agost de 2018.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2018/29139, per un import de 8.467,54€.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
Resoldre favorablement la demana del Mossèn J.F. per utilitzar l’aula d’idiomes
situada a la planta 2 de l’edifici la Font.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç







Número 3039631, de data 5 de febrer de 2018.
Número 3041660, de data 6 de setembre de 2018.
Número 3041754, de data 11 de setembre de 2018.
Número 3041784, de data 12 de setembre de 2018.
Número 3041818, de data 13 de setembre de 2018.
Número 3041842, de data 14 de setembre de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
 Ratificar la valoració del comitè tècnic de selecció que considera com a no
apte la candidatura d’A.A.M.
 Donar conformitat a declarar desert l’edicte per procedir a la contractació
d’un/a gerent pel departament de Turisme i Dinamització.
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 1134.
 Donar conformitat a que els funcionaris números 800 i 21 realitzin una
formació.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a la ubicació del projecte familiar d’infoturisme “Troba el
Tamarro, projecte d’escultures màgiques al bosc” a la zona del bosc de Segudet,
complementant el Bosc Viu.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament: O 2018/917, per un import total de 43.450,92€
Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 2.000€.
Central de Contractació
 Adjudicar el concurs públic nacional
subministrament de cartells d’obra.

amb

caràcter

d’urgència

pel

 Rescindir el contracte amb l’adjudicatari Central de Jardineria la Grandalla i
convocar un nou concurs per a la realització d’aquests treballs.
 Adjudicar el concurs per realitzar el projecte formatiu “ Comú x Ordino”.
A proposta de la junta, aprovar la modificació de l’Ordinació de preus públics
per a l’exercici 2018, següent:
Exposició de motius
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018.
Vista la darrera licitació adjudicada per la qual s’ha seleccionat un nou model i proveïdor dels
rètols per a les autoritzacions d’obres.
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El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia _____________ ha aprovat la següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del 2017.
Article primer
S’aprova modificar l’article 37 “Rètol d’autorització d’obra”, apartat 2 “Import”, que queda de la
següent manera:
Article 37 Rètol d’autorització d’obra
...
2. Imports
21,07 € per unitat.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

 Informe seguiment 2n trimestre 2018
Es lliuren els informes de seguiment del Comú corresponents al 2n. trimestre
del 2018, per presentar als membres del Consell de Comú.

JUNTA DE GOVERN
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Donar conformitat al conveni número 2018/1057.

OBRES I URBANISME
CC/18-10-25
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OBRES I URBANISME
Acords:





Donar conformitat al conveni número 2018/1051.
Donar conformitat al conveni número 2018/1052.
Donar conformitat al conveni número 2018/1053.
Donar conformitat al conveni número 2018/1054.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3042025, de data 28 de setembre de 2018.
Obra Menor:
 Número 3041977, de data 24 de setembre de 2018.
 Número 3042021, de data 27 de setembre de 2018.
 Número 3042024, de data 28 de setembre de 2018.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord :
Donar conformitat al canvi d’ús de l’immoble 307-092 bastit sobre la finca amb
referència cadastral 3U20217.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Tancar la planta 0 de l’aparcament vertical i destinar les places d’aparcament
incloses en aquesta planta a aparcaments de lloguer mensual.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
CC/18-10-25
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ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:






Número 3041555, de data 28 d’agost de 2018.
Número 3041796, de data 13 de setembre de 2018.
Número 3041855, de data 19 de setembre de 2018.
Número 3041956, de data 24 de setembre de 2018.
Número 3042019, de data 27 de setembre de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 1133.
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 1089.
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 1061.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2018/29773.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Rètol indicador:
Número de registre 3041805, de data 13 de setembre de 2018.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
Donar conformitat a la imatge pel cartell de la cruïlla de l’Aldosa annexat a l’acta
de la junta que serà instal·lat els mesos d’hivern.
FINANCES I PRESSUPOST
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INTERVENCIÓ I FINANCES
Pressupost 2019 Mancomunitat de serveis d’Ordino
Es lliura el pressupost per a l’exercici 2019, acordat per la Comissió gestora de la
Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2018/961, per un import total de
11.653,80€
• O 2018/29700, per un import de 1.565,81€.
• O 2018/29701, per un import de 320,40€.
• O 2018/29702, per un import de 222,75€.
• O 2018/29703, per un import de 526,69€.
• O 2018/29704, per un import de 107,54€.
• O 2018/29939, per un import de 2.250€.
 Baixes d’immobilitzat
A proposta de la junta acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat els
actius següents:
2008/208
2009/190
2009/186
2009/209
2006/371
2006/387
2006/248
2007/43

JUNTA DE GOVERN
CC/18-10-25
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DEL 8 D’OCTUBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 1 d’octubre de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3042007, de data 27 de setembre de 2018.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat al redactat de l’avís de notificació per publicar al BOPA.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
Donar conformitat al conveni número 2018/1069.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Es modifiquen els formularis T3-021, T3-090 i T3-095.

Comissió dobles números d’identificació administrativa (NIA)
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S’enviaran les notificacions per carta durant el mes d’octubre a les persones que
tenen assignats dos o més números de NIA i que estan en ús en els diferents
organismes per depurar les persones que estan en aquesta situació.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3042063, de data 2 d’octubre de 2018.
Comerç
− Número 3042013, de data 27 de setembre de 2018.
− Número 3042023, de data 28 de setembre de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
− Atès l’article 35 de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú d’Ordino, donar
per acabada la relació laboral del Comú d’Ordino amb l’agent de
l’administració de caràcter indefinit, en període de prova, número 1121.
− Donar conformitat a:
• la creació del lloc de treball de cap de secció de fitness.
• la modificació de l’organigrama actual del Centre Esportiu.
• iniciar el procés de selecció a través d’un edicte intern, per la provisió de la
plaça com a cap de secció de fitness.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
− Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1000, per un import total de
61.281,58€.
• LO 2018/30655, per un import de 1.343,87€.
• O 2018/30652 i 30653, per un import total de 12.588,23€.
• O 2018/30651, per un import de 21.821,16€.
CC/18-10-25
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• O 2018/30663, per un import de 100.000€.
−

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització,
per un import de 600€.

− Central de contractació

Adjudicar el concurs públic nacional amb caràcter d’urgència per contractar
una empresa per realitzar el tractament, el manteniment i la supervisió de la
zona aquàtica i de la zona relax del Centre esportiu d’Ordino.
− Modificacions pressupostàries
A proposta de la junta:
• Donar conformitat a l’aprovació d’un suplement de crèdit a la Conselleria
d’Administració, Comunicació i Comerç per un import de 1.000€.
• Donar conformitat a l’aprovació de l’Ordinació de despesa plurianual
per un import total de 290.000.
− Central de contractació
Mitjançant l’autorització de despesa A2018/26658, prèvia aprovació de
l’expedient de despesa plurianual corresponent, donar conformitat al plec de
bases i condicions tècniques i administratives per convocar el concurs públic
per la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya.

JUNTA DE GOVERN
DEL 15 D’OCTUBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME
CC/18-10-25
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OBRES I URBANISME
Acord:
Donar conformitat al conveni número 2018/1070.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
 Resoldre l’expedient administratiu número EXP_CAD-08, i donar conformitat al
Decret número Dcgt/08/2018_R.
− Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat amb
una quota del 100% sobre les unitats cadastrals 3U03553 i 3U23866.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL
Es resolen favorablement les propostes de despesa següent:
 2018/21476
 2018/31477
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
 Número 3041528, de data 23 d’agost de 2018.
 Número 3041530, de data 23 d’agost de 2018.
 Número 3041912, de data 19 de setembre de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
CC/18-10-25
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Acords:
 Es dona conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 449.
 Resoldre favorablement la demana per utilitzar un aula de l’escola bressol per
rebre formació en llengua francesa.
 Es dona conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de
l’administració de caràcter eventual número 1123.
 Es dona conformitat a iniciar el procediment per a la provisió de dues places
pel lloc de treball com auxiliar de circulació, en qualitat d’agent de
l’administració de caràcter indefinit, a través de la convocatòria d’un edicte
extern.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:



ACEXP 2018/31573.
ACEXP 2018/31575.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:



ACEXP 31701.
ACEXP 31702.

Acord:
Autoritzar al CENMA l’estudi de producció i diversitat de bolets i seguiment de
diverses espècies amenaçades a la parròquia d’Ordino, en parcel·les
experimentals situades a Sorteny, Rialb, Comís Vell, Font de la Navina i El Serrat,
en propietat pública.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
CC/18-10-25
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TURISME
Acord:
Donar conformitat al preu de venda al públic de la cinta de cabell d’Ordino.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:


Donar conformitat a la promoció “Matricula 0 i Massatge gratuït (1/2 hora)”
amb la contractació de la Quota Estrella (*) a la Fira d’Andorra la Vella.



Donar conformitat a oferir 30 entrades d’un dia al CEO per poder-les sortejar a
la Mostra Gastronòmica.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2018/1019, per un import total de
100.962,65€.
• O 2018/31161, per un import total de 645€.
• LO 2018/31469, per un import total de 10.638,10€.
• OPNP 2018/31470, per un import total de 18.401,30€.
• OPNP 2018/31471, per un import total de 394,45€.
• ACLO 2018/31473, per un import total de 9,63€.
 Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració i comunicació per
un import de 100€.
 Taxa Guardes Comunes
Donar conformitat a cursar la facturació corresponent a la Taxa de guardes
comunes.
 Lloguer semovents:
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A demanda de la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat ordenar
el pagament de la prestació de serveis de sementalía.
 Central de Contractació:
Acord:
Rescindir el contracte amb l’adjudicatari Cooperativa Interurbana Andorrana S.L.
 Comptabilitat:
Acord:
Anul·lar els xecs pendents de càrrec bancari prescrits i procedir a la corresponent
regularització comptable.
− Modificacions pressupostàries
A proposta de la junta:
• Donar conformitat a l’aprovació d’un suplement de crèdit per un import
de 5.121€ a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització.
• Donar conformitat a l’aprovació d’un crèdit extraordinari per un import
de 25.000€ a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat.
• Donar conformitat a l’aprovació de l’Ordinació de despesa plurianual
per un import total de 9.770,75€.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 10,
17 i 24 de setembre i 1, 8 i 15 d’octubre de 2018, 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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