CONSELL DE COMU
28 DE JUNY DE 2017
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.38 h
Hora d’acabament: 13.51 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenes Areny
Xavier Herver Merino
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
Excusen la seva absència els Honorables Senyors:
Samuel Duró Backés
Marc Pons Pons
La secretària general Sra. Zita Barrio Lopez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 25 de maig de 2017.
2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 22 i 29 de maig i del 7,12 i 19 de juny de 2017.
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Desenvolupament de la sessió:
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés 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 del Consell de Comú del 25 de maig de
2017.
No havent-se presentat esmenes, s’aprova per unanimitat.
2.- Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les
actes de les Juntes de Govern del 22, 29 de maig i del 7, 12 i 19 de juny de
2017.

JUNTA DE GOVERN
DEL 22 DE MAIG DE 2017

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Informació:
El ministre d'Ordenament Territorial per carta de data 10 de maig, lliura al Comú la
còpia del projecte núm. 0042/2017 "Eixample i rectificació de la CG3 i rotonda de
les Salines (PK 15+600 al PK 15+880), fase 2 (PK 15+730 al PK 154+880)",
aprovat pel Govern en la seva sessió de data 3 de maig.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
− Número 3036842, de data 12 de maig de 2017.
− Número 3036885, de data 17 de maig de 2017.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Sol·licitud núm. 3032404.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
Acord:
CASA PAIRAL
Cedir l’espai de la casa pairal a l'empresa Vital Chef, per impartir un taller de
cuina, el primer taller tindrà lloc el dia 10 de juny.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Terrasses de bar
Número 3036687, de data 28 d'abril de 2017.
Comerç
Número 3036861 de data 16 de maig de 2017.
Cessió d'espais
Número 3036918 de data 22 de maig de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords :
-

Autoritzar el funcionari 241, a assistir al curs de Reciclatge de Body Pump.
Donar conformitat a contractar els següents agents de l'administració de
caràcter eventual, agents de Medi ambient, per a cobrir les places
presentades per edicte del 20 de març de 2017, durant els mesos d'estiu.
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Del 15 al 30 de juny, els agents 1085 i RJ el mes de juliol, els agents 1006,
Ll.V. i B.L.; el mes d'agost els agents 748, 1009 i FB.
-

Donar conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual,
número 1072, de l'1 de juny al 30 de setembre de 2017.

-

Vistos els acords de les Juntes de Govern (GDH) del 3 d'octubre de 2016 en
el qual es modifica l'horari del personal del Comú d'Ordino, i del 21 de
novembre de 2016, en el qual es modifica l'horari d'obertura de Casa
Comuna, donar conformitat a que l'horari del personal de Casa Comuna,
d'Arxius i de Casa Comuna Vella, del Cap de Cultura i de l'Administrativa de
Cultura sigui el següent :
•
•

De dilluns a divendres de 8:00h a 16:00h.
Pel període que va de l’1 de juny al 9 de setembre:
de dilluns a dijous de 8:00h a 16:00h
divendres de 8:00h a 14:00h.

Queden exclosos d'aquesta modificació d'horari els departaments/serveis
següents:
Manadoria
Biblioteca
Casa pairal
Escola d'art
Escola de música
Punt jove
Ludoescola
Agents de medi ambient
Centre de natura
Guia de muntanya
Patrimoni natural
Parc natural de Sorteny
Vaquer/eugasser
Circulació i atenció ciutadana
Escola bressol
Esports i Centre esportiu
Serveis i manteniment
Turisme
•

En relació als dies 24 i dia 31 de desembre l'horari serà de 8:00h a 13:00h
per tot el personal del Comú.
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Pel que fa a aquests dies, el personal dels departaments o serveis que
hagin de complir un horari diferent per garantir el servei, tindran dret a
recuperar 3 hores.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
-

Donar conformitat a la declaració de compromís número 1014/17.

-

Autoritzar l’empresa MTB Aventures, a desenvolupar l’activitat de Heli-bike,
com a projecte pilot, pels itineraris següents:
•
•
•
•

Coll d’Arenes - Ensegur.
Coll d’Arenes - Ferreroles - Coma Obaga.
Pic de l’Hortell.
Estanys de l’Angonella.

No s’autoritza la baixada del pic de Casamanya.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
- Vist que el termini d’obres de les instal·lacions esportives d’EscaldesEngordany ha passat de 6 a 18 mesos, ampliar l’acord pres a la Junta de
Govern de data 16 de gener 2017.
- Donar conformitat a la campanya perquè els socis del CEO es puguin
descarregar l’aplicació (APP) Ordino es viu on podran rebre notificacions push
del CEO.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/529, per un import total de
74.046,04€.
• O 2017/13806, per un import de 437,30€.
• O 2017/13807, per un import de 218,58€.
• O 2017/13808, per un import de 391,37€.
• O 2017/13809, per un import de 489,45€.
• O 2017/13810, per un import de 98,08€.
• O 2017/13811, per un import de 3.688,26€.
• O 2017/13812, per un import de 216,95€.
• O 2017/13813, per un import de 433,90€.
• OPNP 2017/13814, per un import de 32€.
-

Anulació de subvenció
Vist que en data 13/2/2014 es va atorgar una subvenció en qualitat
d’esportista d’èlit al Sr. J.Ch. per import de 1.200€ per l’activitat
d’automobilisme.
Vist que realitzada l’activitat motiu de subvenció no ha complert amb
l’obligació d’aportar la documentació justificativa de l’activitat duta a terme i
memòria econòmica, s'acorda no liquidar la part del 15% pendent de
pagament de 180€ i anul·lar-la definitivament.

No havent-hi cap intervenció en relació a la Junta de Govern del dia 22 de
maig de 2017 queda aprovada per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 29 DE MAIG DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació de l'acta de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3036828, de data 11 de maig de 2017.
Obra Menor:
− Número 3034750, de data 4 de novembre de 2016.
− Número 3036881, de data 17 de maig de 2017.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/15417, per un import d'11.977,87€.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3036821, de data 11 de maig de 2017.
Comerç
-

Número 3036887, de data 17 de maig de 2017.
Número 3036890, de data 18 de maig de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual
1076 per a cobrir una de les places ofertades per edicte del 20 de març de
2017, agent de medi ambient, del 15 al 30 de juny d'enguany, vist que el Sr.
R.J. ha retirat la seva candidatura.
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-

Donar conformitat a la pròrroga del contracte de l'agent de l'administració de
caràcter eventual 1058.

-

Contractar els següents agents de l'administració de caràcter eventual pel
departament de turisme, per donar resposta a la demanda dels edictes :
1 informador turístic del 19 de juny al 17 de setembre 2017, l'agent número
1078.
Mina – Ruta, del 16/6 al 30/6 - 1/08 al 3/09, l'agent BL; de l'1/8 al 3/09,
l'agent número 1074; del 1/7 al 31/7, l'agent número 1079; del 1/7 al 31/7,
l'agent AN i del 4/9 al 16/10, l'agent número 817.
Mola – serradora, del 30/6 al 3/9, l'agent número 817.

-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d'urgència l'agent de
l'administració de caràcter eventual 562.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201700015316, per un import de 2.501,98€.

TURISME I ESPORTS
TURISME
Acords:
− Donar conformitat al el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació, per convocar el concurs per la concessió i explotació de les
instal·lacions i activitats d’aventura al Bosc de Segudet i publicar l’edicte
corresponent. Codi: PB/CCO/17V.
− A proposta de la junta, donar conformitat a l’adhesió a l’associació sense ànim
de lucre “Ruta del Ferro dels Pirineus”, amb el redactat dels estatuts i la
declaració d’intencions presentats.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Declarar deserta l’adjudicació del concurs per contractar una empresa per
prestar el servei de subministrament de personal d’àmbit esportiu pel CEO.

-

Vist que ha estat declarat desert el concurs per contractar una empresa per
prestar el servei de subministrament de personal d’àmbit esportiu pel CEO,
donar conformitat a ampliar el contracte amb l’empresa STAGE, fins a
l'adjudicació del nou contracte que emani del nou concurs.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
•
•
•
•
•
•

-

Modificació pressupostària.
•

-

Relació d’ordres de pagament: O 2017/573, per un import total de
116.957,15€.
O 2017/14975, per un import de 1.840,89€.
O 2017/14977, per un import de 126,42€.
O 2017/14978, per un import de 619,21€.
O 2017/14979, per un import de 261,88€.
O 2017/14980, per un import de 376,70€.

Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino, per un import de
4.000€.

Modificació de l’Ordinació de preus públics.

A proposta de la junta, es dóna conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2017 següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de novembre del 2016.
Article primer
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S’aprova modificar l’article 32, “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el
Centre esportiu”, afegint a l’apartat 2.A “Imports per a la utilització dels diferents espais”, un nou
subapartat 5è “Promoció d’estiu”, que queda de la següent manera:
Article 32. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre
esportiu
...
2. Imports
A) Per la utilització dels diferents espais :
...
5. PROMOCIÓ D’ESTIU

Import

Abonament mensual juliol
Abonament mensual agost
Abonament juliol i agost

15 €
30 €
35 €

Pels abonaments de promoció d’estiu no es requereix la quota d’inscripció.
Els usuaris que hagin gaudit de qualsevol de les modalitats d’abonament de la promoció d’estiu,
en el cas que durant el mes de setembre vulguin contractar la modalitat d’abonament de quota
plus, no hauran d’abonar la quota d’inscripció.
Article segon
S’aprova modificar l’article 34, “Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i
turisme”, apartat F) Campus esportius, que queda de la següent manera:
ACTIVITAT
Vela
Volta a peu a Andorra
Campus volei platja
Opció 5 dies
Opció 4 dies
Suplement menjador 5 dies
Suplement menjador 4 dies
Suplement curs anglès 5 dies
Suplement curs anglès 4 dies
Suplement assegurança
Tennis- pàdel
Opció 5 dies
Opció 4 dies
Suplement menjador 5 dies
Suplement menjador 4 dies
Suplement assegurança
Descens BTT
Escalada
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395 €
225 €

RESIDENT
340 €
130 €

35 €
28 €
32 €
26 €
35 €
30 €
7€

30 €
24 €
32 €
26 €
35 €
30 €
7€

45 €
36 €
32 €
26 €
7€
195 €
126,50 €

40 €
32 €
32 €
26 €
7€
85 €
57,50 €
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Tots els imports són per persona i setmana.
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

− Assegurances
No renovar la pòlissa ANDORVICO amb Morabanc al seu venciment el 7 de gener
de 2018.
No havent-hi cap intervenció en relació a la Junta de Govern del dia 29 de
maig, de 2017 queda aprovada per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN
DEL 7 DE JUNY DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 29 de maig 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:
Obra Menor:
− Número 3036975, de data 30 de maig de 2017.
− Número 3036987, de data 31 de maig de 2017.
Obra Major:
Número 3036549, de data 10 d'abril de 2017.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre l’edifici de nova
construcció anomenat “Edifici Ruth”, amb el codi 307-114.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Es resolen desfavorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Denúncia número 25039.
Denúncia número 25091.
Denúncia número 25117.
Denúncia número 25340.
Denúncia número 25147.
Denúncia número 25136.
Denúncia número 25020.
Denúncia número 25105.
Denúncia número 25179.

Es resol favorablement la demanda següent:
Sol·licitud número 3036556.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3036969, de data 29 de maig de 2017.
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Cens de població
Número 3036956, de data 26 de maig de 2017.
Reserva de sales - ACCO
Número 3037028, de data 6 de juny de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:

-

Donar conformitat a que els agents següents de l'Escola Bressol i de la
Ludoescola) facin el curs de reciclatge de primers auxilis i DEA amb la creu
roja:
645, 431, 561, 422, 16, 40, 417, 177, 166, 157, 141, 352, 511, 411, 66,
1034, 555, 557, 132, 546.

-

Donar conformitat a que el personal següent de l'Escola Bressol i de la
Ludoescola facin el curs de primers auxilis i DEA amb la creu roja, agents
números 592, 541, 436, 810, 1037, 1040, 33, 14.

-

Atorgar una prima de 160€ a l'agent de l'administració de caràcter eventual
número 927 per a dur a terme el control de la vacada del 6 al 10 de juny.

-

Donar conformitat a la proposta de contractació per al llocs de monitors al
casal d'estiu i colònies, els agents de l'administració de caràcter eventual
següents: (BOPA 20 del 29-3-2017) 1000, 1040, 759, 1021, 1083, 1084,
1046, 1043, 967, 1016, 904, 1080, 974.

-

Donar conformitat a contractar com monitors del casal d'estiu, els agents de
l'administració de caràcter eventual números 1000 i 1021, per les colònies que
es realitzaran al mes d’agost.

-

Donar conformitat a regularitzar el salari de l'agent de l'administració de
caràcter eventual 614 a partir de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2017,
incrementant-lo de 120€.
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TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a oferir gratuïtament a l’EFPEM, 26 mapes de camins OrdinoLa Massana, pels alumnes del curs de guies de muntanya.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201700015879 per un import de 670€ IGI inclòs.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
Resoldre favorablement la sol·licitud formulada pel representant de la Federació
Andorrana d’Escacs i col·laborar amb l’organització de la Festa dels Escacs
Andorrans que es celebrarà durant tot el cap de setmana del 17 i 18 de juny a
Ordino.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: O 2017/616, per un import total de
13.510,99€.
• 2017/16074, per un import de 5.530,19€.
• 2017/16075, per un import de 325,31€.
• 2017/16076, per un import de 650,62€.

-

Modificació pressupostària
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 10.010,58€.
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− Central de compres
Adjudicar parcialment el concurs públic per al subministrament i la instal·lació
de gespa artificial a diferents parcs infantils d’Ordino.
No havent-hi cap intervenció en relació a la Junta de Govern del dia 7 de
juny de 2017 queda aprovada per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN
DEL 12 DE JUNY DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 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:
Obra Menor:

-

Número 3037066, de data 9 de juny de 2017.

En aquest moment l’Hble. Sr. Samuel Duró Backes s’absenta de la sala en tant
que part interessada.

-

Número 3037067, de data 9 de juny de 2017.

En aquest moment l’Hble. Sr. Samuel Duró Backes s’incorpora novament a la
reunió.
Obra Major:
Número 3036536, de data 7 d'abril de 2017.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3033007.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3036751, de data 5 de maig de 2017.
Número 3036996, de data 1 de juny de 2017.

Utilització de nom
Número 3037039, de data 7 de juny de 2017.
Ocupacions de via pública – venda ambulant

-

Número 3036410, de data 31 de març de 2017.
Número 3036412, de data 31 de març de 2017.

Cens de població
Número 3037046, de data 7 de juny de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a incloure en el conveni amb l’empresa Cims Màgics, els
següents preus/hora per la disposició de personal del Comú d’Ordino per la
col·laboració en l'organització de l'esdeveniment de l'Ultra Trail:
• 12,50€ preu hora diürna.
• 16,50€ preu hora nocturna.
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-

Vist que els Srs. R.J. LL.V. B.L. i J.B han renunciat al lloc de treball com
agents de l'administració de caràcter eventual de Medi Ambient, atès que no
s’han ajustat a llur disponibilitat o bé als períodes de treball assignats, donar
conformitat a:
• Deixar sense efecte l'acord aprovat en la Junta del 22 de maig de 2017.
• Donar conformitat a l'acord de contractació dels següents agents de
l’administració de caràcter eventual, pel Departament de Medi Ambient, per
a cobrir les places presentades per edicte el 20 de març de 2017, durant
els mesos d’estiu. Del 15 al 30 de juny l'agent número 1076. El mes de
juliol, els agents números 1076, 1085 i 1006; i el mes d'agost els agents
números 748, F.B. i 1006

-

Vist que els Srs. B.L. i A.N. han renunciat al lloc de treball com a agents de
l’administració de caràcter eventual, pel departament de Turisme, donar
conformitat a:
• Deixar sense efecte l'acord aprovat en la Junta del 29 de maig de 2017:
• Donar conformitat a contractar els següents agents de l’administració de
caràcter eventual, pel departament de Turisme per donar resposta a la
demanda dels edictes:
Informador turístic, del 19/6 al 17/9, l'agent número 1078 i del 16/6 al 3/9,
l'agent número 1074; del 1/7 al 31/7, l'agent número 1079; del 1/8 al 3/9
està pendent d’assignar contractació; del 4/9 al 16/10, l'agent número
817.
Per la Mola-serradora, del 30/6 al 3/9, l'agent número 817.

DINAMITZACIÓ
Acord:
Donar conformitat a la demanda dels CASTELLERS D’ANDORRA, i autoritzar-los
a realitzar una actuació el proper dissabte dia 17 de juny amb motiu de la
celebració de la Diada de les 7 parròquies.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:

-

-

A proposta de la reunió de cònsols del passat 6 de juny de 2017, la Junta de
Govern valida el nou text dels Estatuts del Consorci de la Comunitat de Treball
dels Pirineus i el nou conveni interadministratiu de cooperació transfronterera
entre les entitats membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).
Autoritzar l'ECOA l’organització de la cursa de "Casamanya Extrem", el dia 17
de juny de 2017.

TURISME I ESPORTS
TURISME
Acords:
Donar conformitat al conveni 1020/2017.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO de la
FEDERACIÓ ANDORRANA DE WUSHU I KUNGFU per començar a impartir
classes de Kungfu durant el curs 2017 - 2018.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2017/623 per un import total de
21.273,84€.
• ACLO 2017/16723 per un import de 600€.
• LO 2017/16857 per un import de 1.250,99€.
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• ACLO 2017/16912 per un import de 200€.

-

Modificacions pressupostàries
• A proposta de la junta, donar conformitat a un crèdit extraordinari a la
Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat, per un import de
1.100€.
• Generació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar Social, per un import de 2.400€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar Social, per un import de 1.500€.
• A proposta de la junta, donar conformitat a un suplement de crèdit a la
Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, per un import
de 1.210€.

-

Publicació BOPA

Donar conformitat a publicar al Bopa la relació SANBO4, de sancions de
circulació que no han pogut estar notificades de forma individual.

-

Calendari i directrius pressupost 2018

A proposta de la junta, donar conformitat al calendari i directrius per l’elaboració i
aprovació del pressupost econòmic per a l’exercici 2018.

-

Central de compres
•

Adjudicar el concurs públic nacional amb caràcter d’urgència per a la
contractació d’una empresa per realitzar la neteja dels vidres, de
l’estructura metàl·lica i de l’exterior dels conductes de ventilació, del centre
esportiu d’Ordino durant la parada tècnica.

•

Declarar desert el concurs pel subministrament d’un vehicle amb caixa
bolquet diesel per al Departament de Serveis del Comú d’Ordino i acordar
la convocatòria d’un nou concurs.

No havent-hi cap intervenció en relació a la Junta de Govern del dia 12 de
juny de 2017 queda aprovada per unanimitat.

CC/17-06-28

19/25

JUNTA DE GOVERN
DEL 19 DE JUNY DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 12 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 3034008, de data 25 d'agost de 2016.
Número 3036797, de data 9 de maig de 2017.

Obra Major:
Número 3036623, de data 21 d'abril de 2017.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS
Acord:
En aquest punt l'Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’absenta de la sala en tant que
part interessada.
Rescindir el conveni número 86/12.
En aquest punt, l'Hble. Sra. Gemma Riba Casal s'incorpora novament a la reunió.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
Informació:
La xarxa de biblioteques d’Andorra ha escollit la plataforma Odilo, companyia
especialitzada en continguts digitals, per iniciar la introducció del préstec digital a
les biblioteques públiques.
DEPARTAMENT DE SOCIAL
Acords:

-

En relació a l'Associació de la gent gran d'Ordino es dóna conformitat a:
• Que puguin utilitzar com a domicili social a la Casa Pairal d’Ordino.
• Assumir la despesa d'elevar a públic l’acta fundacional amb un cost
aproximat de 188 euros.

-

A proposta de la junta, donar conformitat al conveni entre el Govern d’Andorra
i el Comú d’Ordino per a la cessió de la gestió del Servei d’Atenció
Domiciliària.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Donar conformitat a la demanda del representant de l'empresa FESTA 10 AD i
autoritzar-los a treballar el dia 29 de juny, Sant Pere i el dia 3 de juliol, Festa del
Roser, pel muntatge de les estructures necessàries per la Ultra Trail.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3036143, de data 7 de març de 2017.
Número 3036961, de data 26 de maig de 2017.
Número 3036962, de data 26 de maig de 2017.
Número 3037122, de data 14 de juny de 2017.
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Terrasses de bar
Número 3036537 de data 7 d’abril de 2017.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Autoritzar la Comissió de Festes d’Ordino l’organització, com l’any passat,
organitzar una competició de trial el dia 1 o 3 de juliol de 2017 a una zona de
Segudet i de la Pleta d’Ordino.
TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat al preu comercial de venda al públic del llibre ALA2017, a 17€
(IGI inclòs); el preu de cost és de 15,6€ (IGI inclòs).
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC número 201700017316 per un import de 41,80 IGI inclòs.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba
efectuada per la FEDERACIÓ ANDORRANA DE FUTBOL per la celebració dels
partits de la lliga de futbol sala durant la temporada 2017 - 2018, a tal efecte
s’atorgarà el corresponent conveni, que en aquest cas correspon al model
número 3.

-

Donar conformitat al contracte de subvenció de la marxa cicloturista “Volta als
Ports d’Andorra“ entre el Comú d’Ordino i l’Agrupació Ciclista Andorrana.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud formulada pel representant de l’Agencia
Andorrana d’Antidopatge (AGAD) i donar conformitat perquè el CEO
esdevingui INSTAL·LACIÓ AMIGA de l’AGAD, col·laborant així amb la lluita
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contra el dopatge. Aquesta col·laboració es materialitza amb la instal·lació de
diferents materials de difusió:
• Bandera amb màstil i peu i mòbil
• Pancarta de 300 x 200
• Pancarta de 200 x 100
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/17974 per un import de de preu de 21.083€, sense IGI.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
- Informe situació 1r trimestre 2017
Es lliura l'informe de seguiment pressupostari del Comú 1r. Trimestre 2017.

-

Informe global de control financer

D'acord amb l’article 87 “Control financer” de la Llei de Finances Comunals,
l’article 8 apartat 3 de la Llei 32/2014 de sostenibilitat financera i d'estabilitat
pressupostària, i l’establert a l’article 14 de l’Ordinació pressupostària comunal, es
lliura l’informe global del control financer exercit per la Intervenció comunal fins a
la data, i per presentar al proper Consell del Comú i al Tribunal de Comptes,
sobre les entitats de dret públic vinculades, les societats públiques participades i
altres entitats que reben subvencions a càrrec del pressupost comunal.
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2017/672 per un import total de 98.494,58€.
• ACLO 2017/17792 per un import de 73.34€.
• LO 2017/17318 per un import de 20.000€.
• LO 2017/17319 per un import de 3.750€.
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-

Modificacions pressupostàries
• A proposta de la Junta aprovar un crèdit extraordinari a la Conselleria de
Turisme i Esports per un import de 350€.
•

-

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un
import de 4.330€.

Central de compres
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2017/15089 i A 2017/15090, es
proposa aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació per convocar el concurs, amb caràcter d’urgència, per a la
contractació d’una empresa per a la prestació del servei de
subministrament de personal d’àmbit esportiu pel Centre Esportiu
d’Ordino.
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2017/17795, es proposa aprovar el
plec de bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el
concurs nacional per a al subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet
diesel per al Departament de Serveis Públics del Comú d’Ordino.

-

Ordinació de preus públics
Publicar al Bopa la següent:
Correcció d’errata – Ordinació de preus públics 2017

Correcció d’errata del 19/6/2017 per la qual s’esmena l’error constatat en la
publicació de l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2017.
En l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2017, publicat al BOPA núm. 73
de data 7 de desembre de 2016 hi ha una errata en el redactat de l’article 33
apartat 2.1 Casal d’estiu:
ON DIU
....
Infants residents a Ordino
HA DE DIR
....
Preu per infant
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No havent-hi cap intervenció en relació a la Junta de Govern del dia 19 de
juny de 2017 queda aprovada 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
Josep Àngel Mortés Pons
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