CONSELL DE COMU
27 DE JUNY DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.35 h.
Hora d’acabament: 13.37 h.
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Excusa la seva absència: l' Honorable consellera Maria del Mar Coma Padilla.

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de maig de
2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 27 de maig i del 3, 11 i 17 de juny de 2019.
3. Proposició de modificació de la Llei de Finances Comunals.

CC/19-06-27

1/18

Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El Sr. Cònsol major dona 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 30
de maig de 2019.
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 29 de maig de
2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de
maig i del 3, 11 i 17 de juny de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 27 DE MAIG DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
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Obra Menor:
− Número 3044407, de data 20 de maig de 2019.
− Número 3044429, de data 23 de maig de 2019.
Proposta de despesa:
ACEXP 2019/16229, per import de 22.790,07€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3044379, de data 15 de maig de 2019.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Es modifica el formulari de sol·licitud de targeta d’autobús parroquial T3-047.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Declarar desert l’edicte per contractar tres auxiliars pel Servei de Circulació i
iniciar un nou procediment selectiu d’ingrés.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1156.

-

Donar conformitat perquè les treballadores públiques indefinides 42 i 1018
assisteixin a una formació.

-

Nomenar com a treballadors públics interins:
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Treballador/a

1000

973

1083

1084

A.R.

1161

1162

Període 2019

Des del juliol
al 6-9

Des del
juliol
al 6-9

Juliol

Juliol

Juliol

Juliol

Juliol

Treballador/a

1062

1080

J.H.

L.M.

J.V.

Període 2019

Agost fins
6-9

Agost

Agost fins
6-9

Agost

Agost

-

Vist l’edicte del dia 11 de març d’enguany per procedir a la cobertura del lloc
de treball de monitor/a de colònies, en qualitat de treballador/a públic/a
interí/na, declarar deserta una de les dues places vacants.

-

Nomenar:
• El treballador públic interí 1079.
• El treballador públic interí N.G.B.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Proposta de despesa:
ACEXP/16062, per un import de 7.500€.
Acords:
-

Vist el sorteig per a l’autorització d’ocupació de terreny públic de forma
temporal per a la instal·lació d’arnes d’abelles, autoritzar la instal·lació d’arnes
següents:
• Al Sr. M.H. la parcel·la número 3 del plec.
• A l’empresa A.C.F.:
les parcel·les números 1 i 7 del plec.
• Al Sr. S.S. la parcel·la número 7 del plec.

-

Modificar les tarifes del refugi guardat Borda de Sorteny per la temporada d’estiu.
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-

Donar conformitat al tancament de l’aparcament de la Canya de la Rabassa amb
barreres, prop de la cruïlla entre C.G. núm.3 i C.S. núm. 370, de l’1 de juliol a l’1
de setembre de 2019, ambdues dates incloses.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
•
•
•
•
•

ACLO 2019/15121, per un import total de 20.000€.
ACLO 2019/15120, per un import total de 5.200€.
OPNP 2019/15828, per un import total de 953,69€.
LO 2019/15811, per un import total de 11.250€.
LO 2019/15888, per un import total de 12.750€.

- Modificacions pressupostàries:
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació, per un import de 12.682,86€.
- Central de contractació
Nomenament de jurat:
-

S’han nomenat els membres del jurat del concurs públic per al disseny i
l’execució de l’embelliment i senyalització de l’entrada al parc natural de la vall
de Sorteny.

-

Adjudicar el concurs públic nacional per a l’ampliació de la instal·lació de
l’enllumenat a la carretera del Coll d’Ordino.

- Publicacions BOPA
• Publicar al BOPA la relació SANBO1, de sancions de circulació que no han
pogut estar notificades de forma individual.
• Publicar al BOPA la relació col·lectiva SANEM7 de notificacions
d’embargament de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.
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- Notificació de sancions
S’acorda la notificació de sancions, segons la relació col·lectiva SANEM6, d’acord
d’embargament de sancions de circulació.
- Deutes a Batllia
S’informa que en data 15 de maig de 2019 s’ha rebut de la Batllia dos autes de
data 5 de març de 2019 pels quals es decreta l’arxiu de diversos procediments
d’execució de deutes lliurats pel Comú per la seva tramitació i corresponents als
exercicis 2013 i 2014, per un total de 5.066,53€ pel Comú i 273,50€
corresponents a la Mancomunitat.
Aquests rebuts estan en situació de prescripció, per aquest motiu es fa inviable
tramitar el cobrament forçós per part del Comú. Resta encara una important
relació d’expedients de deute pendents de retornar per la Batllia anteriors a
aquests.
Tots els comuns han rebut un aute similar, i s’informa de l’acord de l’Associació
de Comuns en reunió del 19 de març de 2019, al respecte :
“...pel que fa al tractament de les demandes prescrites, caldrà esperar la
constitució del nou Govern a fi de fer-lo partícip en les converses que es preveu
mantenir al respecte. Al respecte, queda palès que, sense perjudici de l’adopció
de les iniciatives amicals que siguin pertinents, els comuns concernits per
eventuals prescripcions (com és el cas del Comú d’Andorra la Vella que, en breu,
formularà una demanda el respecte), en cap cas deixaran transcórrer cap termini
que pugui comportar una pèrdua de les seves accions.”
S’ACORDA:
-

Autoritzar l’anul·lació definitiva a tots els efectes dels registres comptables dels
deutes retornats per un import total de 5.066,53€ amb motiu de la seva
prescripció.
Traslladar a la reunió de Cònsols aquesta situació i plantejar l’entrevista que
escaigui amb el nou Govern tot considerant la possibilitat d’una nova demanda
per inacció.

- Sanejament aigües Camp de neu Ordino-Arcalís
Atès que el Comú d’Ordino és titular dels dos sistemes de sanejament de les
aigües del Camp de neu Ordino-Arcalís des del 31/12/2018 per traspàs del
Govern, i com a tal s’ha de fer càrrec dels treballs de manteniment i analítiques de
control.
CC/19-06-27
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Encomanar a la Mancomunitat de serveis d’Ordino l’assumpció d’aquestes
tasques que, per la seva naturalesa, encaixen en els treballs ordinaris de
manteniment de les xarxes de clavegueres de la parròquia d’Ordino, i a tal efecte
incloure-les en el seu pressupost.

JUNTA DE GOVERN
DEL 3 DE JUNY DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 27 de maig de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
Atorgar un termini fins al dia 7 de juny a les 14 hores, a l’equip redactor del POUP,
per tal de que aporti al Govern i al Comú tota la documentació necessària,
incloses les modificacions i mancances definides en tots els informes elaborats
pels diferents Ministeris del Govern, sense perjudici de la imposició de les
corresponents sancions
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3044428, de data 22 de maig de 2019.
Obra Menor:
-

Número 3044443, de data 27 de maig de 2019.
Número 3044456, de data 28 de maig de 2019.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Donar conformitat al redactat de l’avís de notificació per publicar al BOPA.
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-

En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del
Cadastre es dona conformitat a inscriure al registre del cadastre els drets
sobre els béns immobles que figuren en la comunicació notarial rebuda

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

Número 3043349, de data 30 de gener de 2019.
Número 3044010, de data 4 d’abril de 2019.
Número 3044185, de data 25 d’abril de 2019.
Número 3044190, de data 26 d’abril de 2019.
Número 3044287, de data 8 de maig de 2019.
Número 3044437, de data 24 de maig de 2019.
Número 3044445, de data 27 de maig de 2019.
Número 3044470, de data 29 de maig de 2019.

Cessió d’espais
Número 3044479, de data 30 de maig de 2019.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1155.

-

Nomenar el treballador públic indefinit 1147.

-

Vist l’edicte del 15 d’abril d’enguany, per procedir a la cobertura de dos llocs
de treball de tècnics de manteniment d’edificis, declarar deserta una de les
dues places vacants.

-

Nomenar els treballadors públics interins següents:
• Durant el mes de juliol de 2019, 1157 i 965.
• Durant el mes d’agost de 2019, 1006 i 1113.

-

Nomenar els treballadors públics interins següents:
• Durant el mes de juliol de 2019, 1022 i 1160.
• Durant el mes d’agost de 2019, 967 i 1124.
• Durant el mes de juliol de 2019, 1159.
• Durant el mes d’agost de 2019, E.A.B.

-

Nomenar el treballador públic interí 1163.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1153.

-

Nomenar el treballador públic interí 802 per a desenvolupar les funcions
d’operari d’aparcament mentre duri la baixa del funcionari 49.

-

Nomenar la treballadora pública indefinida 1164.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Proposta de despesa:
ACEXP/201900017009, per un import de 2.990,79€.

CC/19-06-27

9/18

Acord:
Donar conformitat al programa d’activitats per celebrar els 20 anys del parc
natural de la vall de Sorteny.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/354, per un import total de 20.558,55€.
• ACLO 2019/16270-16272, per un import total de 16.225€
• LO 2019/16449, per un import total de 4.116,21€.
• LO 2019/16450, per un import total de 1.014,61€.
• LO 2019/16452, per un import total de 1.343,87€.
• LO 2019/16590, per un import de 10.638,10€.

-

Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació per un import de 600€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar social, per un import de 940€.

-

Baixes d’immobilitzat

A proposta de la junta, es dona conformitat a la baixa definitiva del registre
d’immobilitzat dels actius següents:
Núm.

Descripció
Quantitat
Columna Mazda
85
Braç Mazda
108
Globus difusor Mazda
17
1999/173 Fanal Noral Park Gran
5
Estructura del difusor Noral
19
Park Gran
Difusor Noral Park Gran
15
1999/297 Fanal Noral Park Petita
11
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Estructura del difusor Noral
Park Petita
Difusor Noral Park Petita
Columna Europhane
Braç Europhane
Braç doble Europhane
Capçal Europhane
-

11
11
25
27
1
23

Central de contractació

Adjudicar el concurs nacional d’idees per al disseny i l’execució de l’embelliment i
senyalització de l’entrada al Parc Natural de la Vall de Sorteny.

JUNTA DE GOVERN
DE L’11 DE JUNY DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 3 de juny de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
- Número 3044611, de data 12 de juny de 2019.
- Número 3044505, de data 4 de juny de 2019.
- Número 3044506, de data 4 de juny de 2019.
- Número 3044534, de data 4 de juny de 2019.
Obra Menor:
-

Número 3044451, de data 28 de maig de 2019.
Número 3044503, de data 4 de juny de 2019.
Número 3044508, de data 4 de juny de 2019.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Tràmits
S’han modificat els formularis de sol·licitud d’inscripció al cadastre (T3-026).
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3044369, de data 14 de maig de 2019.
Número 3044485, de data 30 de maig de 2019.
Número 3044528, de data 4 de juny de 2019.

Terrasses de bar
Número 3044477, de data 30 de maig de 2019.
Ocupacions de via pública – venda ambulant
-

Número 3044319, de data 9 de maig de 2019.
Número 3044368, de data 13 de maig de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar la treballadora pública indefinida 974.
Nomenar el treballador públic indefinit 1125.
Nomenar la treballadora pública indefinida 1167.
Nomenar, amb caràcter d’urgència, els treballadors públics interins 1011 i
288.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
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Autoritzar l’ECOA l’organització de la cursa Casamanya Extrem, el dia 16 de juny
de 2019.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Informació:
S’informa que el nom escollit per a la nova zona esportiva d’escalada infantil és
els Palinquerons.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/423, per un import total de 228.650,28€.
• ACLO 2019/17154, per un import de 16.500€.
• LO 2019/17982, per un import total de 22.997,65€.
• ACLO 2019/17981, per un import total de 536,76€.
• ACLO 2019/17981, per un import total de 10.200,52€.
• LO 2019/18308, per un import total de 1.190,80€.
• LO 2019/18311, per un import total de 2.860,99€.

-

Modificacions pressupostàries

A proposta de la Junta, donar conformitat a l’aprovació d’un crèdit extraordinari a
la Conselleria de Turisme i Esports, per un import de 9.300€.
-

Notificació de provisions de constrenyiment

Procedir a la notificació de deutes segons la relació col·lectiva REL51 de
provisions de constrenyiment.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 17 DE JUNY DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Sotmetre a informació pública, durant un període de 20 dies hàbils, les addendes
dels convenis urbanístics 2018/1076, 2018/1072 i 2018/1070.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3044614, de data 12 de juny de 2019.
Proposta de despesa:
A proposta de la junta, donar conformitat a la proposta de despesa
ACEXP2019/11191 per un import de 37.243,78€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud d’informació de dades cadastrals formulada pel
director tècnic del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
(CENMA).
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Tràmits
S’ha modificat el formulari de comunicat d’encesa de foc (U2 G001).
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3044580, de data 6 de juny de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1062.
Nomenar el treballador públic interí 204.
Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 943.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords:
-

Autoritzar l’acampada sol·licitada pels organitzadors de les colònies d’AINA als
estanys de l’Angonella el dia 7 d’agost de 2019.
Autoritzar la Comissió de Festes del Roser d’Ordino, l’organització d’una
competició de trial el dia 7 de juliol de 2019.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a cedir 57 samarretes de publicitat del CEO a la Ludoescola
per fer manualitats durant les activitats d’estiu.
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-

Donar conformitat a cedir a Caritas els articles de la botiga descrits a
continuació:
REF.

ARTICLE

QUANTITAT

15297

RUCANOR MALLA DONA FITNESS

1

9024

MORETEX CAMISETA FITNESS

1

RUCA-109

SABATES AIGUA 14479 ALAN

1

RUCA-47

VAMBA TENIS CHIMO 133321

1

RUCA-91

CALÇAT ESPORTIU TALIPAS 14329

2

XANCLANEN XANCLETA PISCINA INFANTS 3

1

XANTUR-2

XANCLA BERING

1

15120

RUCANOR PANTALÓ CURT NEOPRE

2

15130

RUCANOR XANCLES NENA

3

15160

RUCANOR MUNYEQUERES

4

15178

RUCANOR CINTA CAP

1

15248

2

15284

RUCANOR CAMISETA TERMO
RUCANOR PANTALONES ESPORT
HOME

12115

TURBO XANCLETA MEDITERRANEAN

4

1

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO,
efectuada per l’associació Estrella del Centre, per continuar impartint l’activitat de
Tai–Chi durant el curs 2019-2020.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de la sala d’activitats del CEO,
efectuada per correu electrònic de data 3 de maig per l’empresa Líquid Dansa,
per continuar impartint classes de ballet clàssic i contemporani durant el curs
2019-2020.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO,
efectuada per correu electrònic de data 5 de juny, pel Club Karate Xavier Herver
Ordino per continuar impartint l’activitat de karate durant el curs 2019-2020.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO,
efectuada per correu electrònic de data 4 de juny, per la Federació Andorrana de
Wushu i Kung-fu per continuar impartint classes de Kung-fu durant el curs 20192020.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
D’acord amb l’article 98 de la llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el
capítol setè de la llei 32/2014 de SFEPF, es lliura la documentació corresponent al
1r trimestre de l’exercici 2019, que consta de l’informe d’intervenció en relació als
aspectes derivats de la LSFEPF i l’informe del Departament de Finances de
seguiment pressupostari trimestral a 31 de març del 2019 dels comptes
comunals.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/429, per un import total de 100.858,78€.
• O 2019/18643-18644, per un import total de 12.588,23€.
• O 2019/18642, per un import total de 400€.
- Central de contractació
-

Adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació d’una empresa per
realitzar la neteja de vidres, de l’estructura metàl·lica i de l’exterior dels
conductes de ventilació i la neteja general d’algunes instal·lacions del Centre
Esportiu d’Ordino durant la parada tècnica.

-

Adjudicar el concurs públic nacional pel manteniment, la instal·lació d’extintors
i el control de sistemes de detecció d’incendis i seguretat, de les
dependències del Comú d’Ordino.

-

A proposta de la junta, i mitjançant les autoritzacions de despesa A
2019/19205, A 2019/19207 i A 2019/19481 donar conformitat a aprovar el
plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria
d’un concurs públic per al lloguer i el manteniment d’equipament de gestió
d’accessos als aparcaments de la parròquia d’Ordino.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven, per unanimitat, les propostes de la
Junta de Govern del 27 de maig i del 3, 11 i 17 de juny de 2019.

3. Proposició de modificació de la Llei de Finances Comunals.
El cònsol major informa que en reunió de Cònsols del 18 de juny es va acordar
sotmetre a la decisió dels respectius Consells de Comú, facultar a ambdós
Cònsols indistintament a realitzar les accions necessàries de cara a la presentació
de la proposició de Llei de Finances Comunals. El contingut s’aprova per
unanimitat.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez

CC/19-06-27

Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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