CONSELL DE COMU
14 DE SETEMBRE DE 2017
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.30 h
Hora d’acabament: 13.46 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenes Areny
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez
Excusen la seva absència els Honorables consellers Sr. Xavier Herver Merino i
Sr. Marc Pons Pons.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 24 de juliol de
2017.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 24 i 31 de juliol, del 7, 14, 21, 28 d'agost i del 4 de
setembre 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.
La Sra. Sanda Tudó Montanya demana incloure un punt referent al posicionament
de la majoria comunal al resultat de l'estudi que ha fet fer el Comú de Sant Julià
sobre la llei de transferències i competències.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
24 de juliol 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 24 de juliol de
2017.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 24 i 31 de
juliol i del 7, 14, 21 i 28 d'agost i del 4 de setembre de 2017.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 24 DE JULIOL DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Es dóna conformitat a modificar la resolució núm. 6190/2017 i excloure la taxa
per drets d’embrancament a favor de la Mancomunitat de Serveis.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3037572, de data 20 de juliol de 2017.
Obra Menor:
Número 3037571, de data 20 de juliol de 2017.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
El passat dia 17 de juliol es va posar en funcionament a la web
www.tramitsordino.ad, l'apartat Inscripcions a la Ludoescola per vacances. Des
d'aquest apartat els pares, que hagin inscrit prèviament l'infant al servei de
ludoescola, podran sol·licitar i pagar les setmanes de vacances escolars o casal
d'estiu. Les opcions s'activaran en funció dels períodes de sol·licitud que
estableixi el servei.
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Acords:

-

Publicar un edicte amb la llista de persones no localitzades, en situació de
baixa dubtosa, a fi de poder regularitzar la seva situació al cens de població de
la parròquia d’Ordino.

-

Enviar carta al comerç amb el número de registre 831094 perquè regularitzi la
terrassa de bar.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3037420, de data 5 de juliol de 2017.
Número 3037507, de data 14 de juliol de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a prorrogar el contracte de l’agent de l’administració de
caràcter eventual 1040 fins al 31 d'agost.

-

Donar conformitat a continuar amb el 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, a través de convocatòria d’ingrés.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
•
•
•
•
•

O 2017/860, per un import total de 58.761,60€.
ACLO 2017/21419, per un import de 143€.
O 2017/21416, per un import de 1.821,48€.
O 2017/21417, per un import de 107,14€.
O 2017/21418, per un import de 214.29€.
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• O 2017/21413, per un import de 5.108,25€.
• O 2017/21414, per un import de 600,97€.
• O 2017/21415, per un import de 300,48€.
Central de Contractació
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs públic per a la redacció i la direcció facultativa de projectes
per al Comú d’Ordino i la Mancomunitat de Serveis de la parròquia d’Ordino.
(Codi PCAP/CTTO/17-X).
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 24 de juliol del 2017, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 31 DE JULIOL DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
En relació al contenciós administratiu número 1000002/2015, referent al col·lector
que transcorria a través del terreny anomenat Prat Gran de la Borda del Serrat,
donar conformitat a:
• Deixar sense efecte el conveni de transacció judicial aprovat per Junta de
Govern del 30 de gener de 2017.
• El Conveni d'acord extrajudicial signat el 3 de febrer de 2017.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:

-

Número 3037380, de data 30 de juny de 2017.
Número 3037602, de data 26 de juliol de 2017.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:

-

Donar conformitat a publicar al Bopa un avís de comunicació de les
obligacions d’inscripció al Cadastre.

-

Vista la sol·licitud número 3032939, de data 2 de maig 2016, donar
conformitat a la inscripció al registre del cadastre de les unitats immobiliàries
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referència cadastral: 3U21151
Referència cadastral: 3U21152
Referència cadastral: 3U21153
Referència cadastral: 3U21154
Referència cadastral: 3U21155
Referència cadastral: 3U21156
Referència cadastral: 3U21157
Referència cadastral: 3U21158
Referència cadastral: 3U21159
Referència cadastral: 3U21160
Referència cadastral: 3U21161
Referència cadastral: 3U21162
Referència cadastral: 3U21163
Referència cadastral: 3U21164
Referència cadastral: 3U21165
Referència cadastral: 3U21166
Referència cadastral: 3U21167
Referència cadastral: 3U21168
Referència cadastral: 3U21169
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•
•

Referència cadastral: 3U21170
Referència cadastral 3U21171

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acords:
En relació a la demanda de l'automòbil Club d'Andorra amb motiu del 46 Ral·li
d'Andorra, deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern del 26 de juny de
2017 i donar conformitat al:
• Tancament de la carretera secundaria 340, Coll d’Ordino en el tram
comprés entre punt quilomètric 2,720 fins al punt quilomètric 9,700. El dia
16 de setembre de 2017 en el tram horari de les 20:20h fins les 22:20h, i el
dia 17 de setembre de 2017 en el tram horari de les 07:50h fins les 09:50h
i de les 13:00h fins les 15:00h.
• Tancament de la carretera general núm. 3 “C.G.3.” en el tram comprés
entre el punt quilomètric 18,500 de l’encreuament de Sorteny fins a la
Coma d’Arcalís. El dia 17 de setembre de 2017 en el tram horari de les
08:30h fins les 10:30h.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Vist que per acord del Consell de Comú del passat 24 de juliol es va derogar
l’Ordinació del Servei d’atenció domiciliària del Comú d’Ordino, es dóna
conformitat a eliminar el tràmit de sol·licitud de servei d’atenció domiciliària (T3320) i el de sol·licitud de baixa del servei d’atenció domiciliària (T3-323).
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Ocupacions de via pública - venda ambulant

-

Número 3037492 de data 12 de juliol de 2017.
Número 3037155 de data 19 de juny de 2017.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
-

Autoritzar la societat BiFree SC, l’organització el 6 de setembre de 2017, una
cursa per etapes de Ribes de Ferrer a Salardú que travessa Andorra pel GR
11.

-

Autoritzar el CENMA, en el marc del projecte POCTEFA REPLIM a:
• realitzar una presa de mesures a l’estany de l’Estanyó,
• accedir amb helicòpter a l’estany,
• deixar el material a l’aparcament de l’entrada de Sorteny per a que
l’helicòpter ho pugui recollir.

TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a rescindir de mutu acord el contracte número 79/2015.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament:
O 2017/908 per un import total de 8.647,27€.

•

ACLO 2017/21684 per un import de 2.800€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 31 de juliol del 2017, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 7 D'AGOST DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 31 de juliol de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Vista la carta de la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals de data 1
d'agost de 2017 en relació a la Llei 10/2017 de data 25 de maig de 2017,
d'intercanvi d'informació en matèria fiscal, es dóna conformitat a designar com a
persona de referència per rebre i tramitar les peticions d'informació de Govern, qui
ostenti el càrrec de secretari/secretària general del Comú d'Ordino.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Atès que s'ha prolongat la convalescència del cap del Departament d'Obres i
Urbanisme, vistes les nombroses sol·licituds d'obra major que estan a l'espera de
ser revisades, donar conformitat a contractar l'arquitecte Sr. Xavier Orteu Riba,
que és el titular del contracte vigent de treballs d'arquitectura del Comú, per
revisar els projectes i fer els informes.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3037638, de data 31 de juliol de 2017.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acord:
En relació a la demanda de l'automòbil Club d'Andorra, mitjançant carta de data
27 de juliol de 2017, amb motiu de la tercera edició de la pujada automobilística
anomenada Ordino-Arcalís, prevista pels propers dies 30 de setembre i 1
d'octubre, donar conformitat al tancament de la carretera CS-380 (Arcalís) des de
l'edifici l'Hortell fins a la Coma:
• el dissabte 30 de setembre, de les 8:30 hores a les 17:30 hores i,
• el diumenge 1 d'octubre, de les 8:00 hores a les 14:40 hores.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
En relació a la convocatòria del concurs públic per a la redacció i la direcció
facultativa de projectes per al Comú d’Ordino i la Mancomunitat de Serveis de la
parròquia d'Ordino donar conformitat a ampliar el termini per presentar ofertes fins
el 12 de setembre com a data de recepció i obertura de plecs i a tal efecte
publicar l’edicte corresponent i informar a les empreses que han recollit el plec de
bases.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3036999, de data 1 de juny de 2017.
Número 3037610, de data 27 de juliol de 2017.

Cens de població

-

Número 3037662, de data 2 d’agost de 2017.
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DINAMITZACIÓ
Acord:
Cedir provisionalment el quadre de l’artista lituanesa, Agné Jursyté –participant a
l’Art Camp del 2014- al Ministeri d’Exteriors, pel despatx de la directora. A tal
efecte atorgar el conveni corresponent.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

-

AC/201700023470
AC/201700023471

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:O 2017/914, per un import total de
44.922,44€.
• OPNP 2017/23070, per un import de 24€.
• ACLO 2017/23330, per un import de 2.500€.

-

Modificació pressupostària
Generació de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Sostenibilitat per un import de 1.510€.

En relació a aquesta Junta de Govern s'esdevenen les intervencions següents :
La Sra. Choy, pel que fa el Departament d'Obres i Urbanisme, demana amb quins
criteris s'ha contractat l'arquitecte Sr. Xavier Orteu i com s'ha estimat el preu per
hora per la redacció d'informes.
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La Sra. Riba respon que el preu hora va ser proposat pel mateix Sr. Orteu perquè
així s'estableix pels treballs d'elaboració d'informes en els honoraris oficials del
Col·legi d'Arquitectes d'Andorra i que al contracte d'adjudicació signat amb el Sr.
Xavier Orteu Riba en data 23 de setembre de 2011, no estava inclosa la redacció
d'informes.
La Sra. Riba afegeix que la baixa per malaltia del Cap del Departament d'Obres i
Urbanisme es va prolongar i vist que hi havia diferents sol·licituds d'obres
esperant a ser resoltes i atesa la voluntat del Comú de continuar donant el servei,
es va optar per contractar el Sr. Xavier Orteu per resoldre de forma puntual i fins la
incorporació del Cap del Departament, la gestió de les sol·licituds.
La Sra. Choy, pel que fa el Departament de Dinamització, demana el motiu de la
cessió provisional d'un quadre de l'artista Agnès Jursyté al Ministeri d'Afers
Exteriors pel despatx d'una directora i també perquè en el conveni no hi figura
cap termini.
La Sra. Riba explica que va ser una demanda del Ministeri d’Afers Exteriors i que
vist que el Comú d'Ordino disposa de molts quadres d'artistes d'arreu del món
provinents de les exposicions de l'Art Camp i que no disposa d'espai suficient
per exposar-los, es va considerar que ens en beneficiaríem mútuament. En relació
al termini es revisarà.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 7 d'agost del 2017, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 14 D’AGOST DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 d’agost 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 següents sol·licituds:
Obra Major:

-

Número 3033855, de data 10 d'agost de 2016.
Número 3034708, de data 27 d'octubre de 2016.
Número 3036917, de data 22 de maig de 2017.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

-

Número de sol·licitud 3037615, de data 27 de juliol de 2017.
Número de sol·licitud 3037651 de data 1 d’agost de 2017.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Acords:

-

Donar conformitat a la data de presentació del llibre “Ordino segle XVI, la vida
a Andorra a l’edat mitjana” del Sr. Albert Pujal, el proper dia 16 de setembre, a
les 12 hores, a la sala de reunions de l’antic Comú.
Modificar l’horari d’obertura de la Biblioteca comunal a partir del dia 11 de
setembre i que quedarà com segueix :
Horari d’hivern:
•
•
•
•
•
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Dilluns de 16.00 a 20.00 h
Dissabte de 9.00 a 13.00 h
Diumenge tancat
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Horari d’estiu: desprès del Roser d'Ordino i fins el dia 8 de setembre
•
•

De dilluns a divendres: 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 19.00 h
Dissabte i diumenge tancat

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

-

Número 3037444, de data 7 de juliol de 2017.
Número 3037583, de data 24 de juliol de 2017.
Número 3037689, de data 8 d'agost de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:

-

Donar conformitat a que l'agent de l'administració de caràcter indefinit 706
continuï en el seu lloc de treball com a mínim fins al finals d’octubre de 2018 i
com a màxim fins al 31/12/2018.

-

Donar conformitat a nomenar responsable de protecció civil comunal a l'agent
de l'administració 887.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:

-

A demanda de la part contractada deixar sense efecte el contracte número
132/2013, a tal efecte convocar un nou concurs per l'esponsorització del
rocòdrom exterior.

-

Resoldre el contracte número 44/2012.
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-

Resoldre el contracte número 120/2010.

-

Donar conformitat a establir com a termini d’admissió de les sol·licituds de
subvencions esportives per l’any 2018, la data del 21 de setembre de 2017,
tal com preveu el reglament de subvencions esportives del Comú d’Ordino,
publicar aquesta data al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

-

Deixar sense efecte els acords presos a les Juntes de Govern de data 16 de
gener i 22 de maig de 2017 sobre les condicions d’accés dels usuaris de les
piscines d’Escaldes – Engordany al CEO, en motiu de les obres de les
piscines.

−

Donar conformitat a oferir 4 entrades d’un dia al CEO per la GIMKNA’T A 7
BANDES organitzada pels Punt Joves del país.

−

Donar conformitat a la demanda del CENTRE ANDORRA SOSTENIBLE i oferir
com a obsequi, una QUOTA + d’un any (2018) al CEO, en motiu de la
celebració de la 11a bicicletada popular que tindrà lloc a Escaldes Engordany
el proper 16 de setembre.

−

Donar conformitat a oferir una QUOTA + d’un any 2018 valorada en 360,40€,
una QUOTA BÀSICA d’un any 2017 valorada en 296,80€ i un abonament de
45 dies valorat en 135€, per al sorteig en la propera Mostra Gastronòmica.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament:
Relació d’ordres de pagament: O 2017/954, per un import total de
77.733,89€.

-

Modificacions pressupostàries:
A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la
Conselleria d’Obres públiques per un import de 15.000€.
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-

Modificació de l’ordinació de preus públics 2017
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2017:
Exposició de motius
Vista l’Ordinació de preus públics, del 14 de novembre del 2016, per a l’exercici 2017.
Atesa la voluntat d’actualitzar els preus de les activitats del Centre esportiu d’Ordino pel nou
curs 2017/2018 que s’inicia el setembre del 2017.
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 14 de novembre del 2016.
Article primer
S’aprova modificar els apartats B.4 “Cursos col·lectius de natació”, B.5 “Fitness”, B.6
“Cursos particulars de natació” i B.7 “Curs de perfeccionament natació”, del capítol 2
“Imports” de l’article 32 “La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el
Centre esportiu”, que queden de la següent manera:
Article 32. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el
Centre esportiu
...
2. Imports
...
B) La realització de les activitats i serveis ofertes pel Centre Esportiu
...
4 CURS COL·LECTIU DE
NATACIÓ
Durada 1 mes
1 classe per setmana
Màster de natació
Durada 1 mes – 1 Hora
Màster de natació
Durada 1 mes – 2 Hores
5. FITNESS
Dirigit a socis amb quota bàsica
1 fitxa entrenament
10 Classes dirigides
1 classe dirigida
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SOCIS

NO SOCIS

22,65 €

34,45 €

24,80 €

-

31,75 €
PREU
10,05 €
45,20 €
5€
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6. CURS PARTICULAR DE NATACIÓ
1 classe
1 classe grup ( 2 persones, preu per persona)
10 classes
10 classes grup ( 2 persones, preu per persona)
7. CURS DE NATACIÓ
PERFECCIONAMENT
1h 30 minuts per setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana

SOCIS
17,80 €
11,75 €
151,45 €
121,70 €

MENSUAL
Socis
24,15 €
31,70 €
45,90 €

No socis
48,30 €
64,30 €
93,10 €

NO SOCIS
25,55 €
19,20 €
208,45 €
181,10 €

TRIMESTRAL
Socis
65,65 €
86,30 €
125,05 €

No socis
131,35 €
175 €
253,60 €

Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

En relació a aquesta Junta de Govern s'esdevenen les intervencions següents:
La Sra. Choy demana qui va signar l'informe d'obres relatiu a la demanda
presentada per l'Arquitecte Sr. Xavier Orteu.
La Sra. Riba li respon que el Cap del Departament d'Obres i Urbanisme va ser qui
va redactar i signar el corresponent informe d'obres tal i com es pot comprovar en
el mencionat informe que es troba adjuntat a l'acta de la Junta de Govern.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 14 d'agost del 2017, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 21 D'AGOST DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 14 d'agost de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
-

Donar conformitat a la resolució del recurs administratiu que va formular el
Comú de la Massana, contra del Decret de modificació del POUP del 25 de
maig de 2017.

-

Declarar desert el concurs públic per a la realització dels treballs de reparació
del pont d'Ansalonga, atès que l'oferta presentada és superior a la quantitat
que el Comú vol destinar a aquests treballs estipulats en 29.000€, segons
autorització de despesa número 9441/2017 de la Junta de Govern del 15 de
maig de 2017,
A tal efecte convocar un nou concurs, revisant aquelles partides que puguin
permetre rebaixar el cost de l'obra.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Desestimar el recurs administratiu número 303734 de data 28 de juny de 2017.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç
Número 3037693, de data 8 d’agost de 2017.

CC/17-09-14

18/30

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Vist el nomenament de l'agent de l'administració 887 com a responsable de
protecció civil comunal, es dóna conformitat a nomenar com a substitut en cas
d'absència d'aquest, el caporal del Servei de Circulació d'Ordino.

-

Donar conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual
919 amb un contracte de durada determinada de 10 mesos a comptar des
del 30 d’agost d’enguany.

-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència l'agent de
l'administració de caràcter eventual 1083, des de l'1 de setembre fins al 7 de
setembre d’enguany.

-

Donar conformitat a prorrogar el contracte de l'agent de l'administració de
caràcter eventual 974, fins el 7 de setembre de 2017.

-

Donar conformitat per a que l’operari de manteniment de la deixalleria comunal
realitzi una formació especifica per a la protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant.

-

Es dóna conformitat al nou organigrama pel Departament de Serveis.

DINAMITZACIÓ
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
Donar conformitat a la proposta de despesa AC número 201700024941.
TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Adjudicar el concurs públic per la concessió i l’explotació de les instal·lacions i
activitats d’aventura al Bosc de Segudet a l’empresa EXPERIENCIA EN
MUNTANYA MARK-TONI, SL.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO,
de L’ASSOCIACIÓ DE DANSA ESPORTIVA D’ANDORRA, per impartir classes
de line dance i entrenaments, durant el curs 2017-2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO,
de l’ECOA, per impartir entrenaments durant els mesos de setembre a
novembre 2017.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO,
del CLUB KARATE XAVIER HERVER ORDINO, per continuar impartint
l’activitat de karate durant el curs 2017-2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO,
del CLUB PETANCA ORDINO, per continuar impartint l’activitat de petanca
durant l’hivern del curs 2017-2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO,
de l’associació ESTRELLA DEL CENTRE, per continuar impartint l’activitat de
Tai–Chi, durant el curs 2017-2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO,
de DINAMIC BOXA, per continuar impartint classes de boxa durant el curs
2017-2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO, de
LIQUID DANSA, per continuar impartint classes de ballet clàssic i
contemporani durant el curs 2017-2018.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Informe d’Intervenció FIN 2017/18

Vist l'informe d'intervenció FIN 2017/18 de reparament al sobrecost dels treballs
de reparació del granet de la placeta d'Ordino i en aplicació de l'article 25 de la
Llei de contractació pública, es dóna conformitat a autoritzar la despesa
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complementària corresponent a l'adjudicació directa dels treballs de reparació de
les peces de granit trencades a la Plaça Major d'Ordino.

-

Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament: O 2017/1000, per un import total de
25.366,67€.

-

Modificació pressupostària
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació,
Comerç i Dinamització, per un import de 1.000€.
•

-

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un
import de 2.000€.

Central de contractació
Adjudicar el concurs públic per a la prestació del servei de subministrament de
personal d’àmbit esportiu pel Centre Esportiu d’Ordino.

En relació a aquesta junta, la Sra. Choy demana si s'ha fet algun estudi per valorar
en quant temps s'amortitzaran l’equip de control i gestió per l'aparcament de Prat
de Vilella, adquirit per un import d'uns 35.000€
El Sr. Duró respon que l’amortització es farà en 5 anys.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 21 d'agost del 2017, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 28 D'AGOST DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 21 d'agost de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
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GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
A proposta de la junta, donar conformitat a l'addenda al contracte número
24/2001, de data 6 de novembre de 2001.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord :
A proposta de la junta, donar conformitat a la convocatòria amb caràcter
d'urgència de la vuitena subhasta pública de les places d’aparcament situades a
la planta soterrani -1 de l’edifici conegut per “Aparcament la Covanella”,
determinades amb els números 20 i 21, 24 a 27 i 31; i a tal efecte, publicar el
corresponent edicte al BOPA.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord :

-

Resoldre favorablement la sol·licitud núm. 3037666, de data 3 d’agost de
2017.

-

En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del
Cadastre, i en virtut de la comunicació de la Notaria, es dóna conformitat a
inscriure al registre del cadastre els drets sobre els béns immobles a nom dels
titulars corresponents.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3037756 de data 21 d’agost de 2017.
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Cens de població

-

Número 3037726 de data 14 d’agost de 2017.
Número 3037769 de data 22 d’agost de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat al plec de càrrecs de l’expedient disciplinari ED 001/2017.

-

Donar conformitat a contractar a través del Programa de millora de
l’ocupabilitat del Govern d’Andorra a l'agent de l'administració de caràcter
eventual 1091.

-

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 de monitor/a
de ludoescola, inicialment a través de promoció interna.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/25402
TURISME I ESPORTS
TURISME
Acords:

-

Donar conformitat a la gratuïtat en l’entrada a la mina de Llorts per els grups
següents:
•
•
•
•

8 persones de l’Àrea del Jovent del Pas de la Casa del Comú d’Encamp
9 persones de l’escola Kids d’Andorra la Vella
8 persones de l’escola dels Pirineus de l’Aldosa de la Massana
16 persones dels esports d’estiu del Comú d’Escaldes-Engordany
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-

Donar conformitat a la gratuïtat en l’entrada a la mina de Llorts per a quatre
adults el dia 31 d’agost pels periodistes de la revista “Ruta en Família”, per un
especial Estiu a Andorra.

-

Donar conformitat a la gratuïtat de 7 maniguets dels estripagecs pel personal
de Medi Ambient que va treballar en el projecte.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO
del CLUB TENIS TAULA VALLS DEL NORD per impartir entrenaments durant
el curs 2017 - 2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba
efectuada per l’ECOA per continuar impartint entrenaments durant el curs
2017 - 2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba
del FC ORDINO per continuar impartint l’activitat de futbol i Gimnàstica
Rítmica durant el curs 2017 - 2018.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba
efectuada pel FC. MADRIU per continuar impartint entrenaments durant el
curs 2017 - 2018.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2017/1006, per un import total de
41.344,42€.
•

ACLO 2017/25122, per un import de 21,60€.

• LO 2017/25244, per un import de 1.750€.
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-

Modificació pressupostària
• A proposta de la junta, aprovar una transferència de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 500€.
•

Generació de crèdit a la Conselleria d'Educació, Cultura, Joventut i
Benestar Social, per un import de 1.800€.

• A proposta de la junta aprovar un Suplement de Crèdit a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 15.000€.
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Finances i Pressupost, per un
import de 4.586€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d'Educació, Cultura, Joventut i
Benestar Social, per un import de 450€.

-

Central de contractació
•

A proposta de la junta, prèvia aprovació del suplement de crèdit
corresponent, adjudicar el concurs públic pel subministrament, instal·lació i
posada en marxa d’un equip de control i gestió per a l’aparcament del Prat
de Vilella.

• Adjudicar el concurs públic. per al subministrament d’un vehicle amb caixa
bolquet dièsel per al Departament de Manteniment i Serveis del Comú
d’Ordino.

-

•

Adjudicar el concurs públic. amb caràcter d’urgència, per l’homologació
del subministrament de productes químics per a les zones de piscines i
relax del Centre Esportiu d’Ordino, en dos lots.

•

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs per a la concessió de la instal·lació, explotació i
manteniment de màquines expenedores de begudes i aliments al Centre
Esportiu d’Ordino (Codi: PB/CXO/17-U).

Anul·lació de sancions
Donar conformitat a l'anul·lació per prescripció d’unes sancions de
circulació.
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-

Notificació de deutes
• Donar conformitat a publicar al Bopa la relació col·lectiva de notificacions
de provisions de constrenyiment per deutes BOP22.
• Donar conformitat a publicar al BOPA la relació de sancions de circulació
que no han pogut ser notificades de forma individual SANBO5.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 28 d'agost del 2017, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 4 DE SETEMBRE DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 d'agost de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
A proposta de la junta, donar conformitat a l'addenda al contracte d'arrendament
amb data 23 de maig de 2001, entre el Govern d'Andorra i el Comú d'Ordino dels
terrenys nomenats Prada de Rossell, Assecador de la Prada, Hortal de Vilar,
Camp del Llac i Prat de la Costa situats al terme de la Cortinada.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
A proposta de la junta, aprovar provisionalment la modificació del Pla d’ordenació
i urbanisme de la parròquia d’Ordino, modificant els plànols número 10-33 i els
plànols de les fitxes urbanístiques de les unitats d'actuació UA-19 i UA-22 i
procedir a la seva publicació al BOPA.
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Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3037859, de data 4 de setembre de 2017.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Informació :
En junta del 10 d'abril de 2017 es va facultar el Comú d’Escaldes – Engordany
per tal que el mateix, actuant en representació del Comú d'Ordino, procedís a la
preparació, convocatòria i adjudicació del concurs per al subministrament de la
uniformitat dels serveis de circulació comunals.
En data 28 d'agost la mesa de contractació acorda declarar adjudicatari a
l'empresa Insignia SL dels lots 1 i 2, i la resta de peces, declarant el concurs
desert pel que fa al subministrament dels guants i botes de temperatures
extremes.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informacions:
Tràmits

-

El període de sol·licitud d'ajuts a l'estudi d'ensenyament superior per al curs
2017-2018, és del 30 d'agost al 29 de setembre d'enguany.

-

A demanda del departament d'Esports es van modificar els formularis de
sol·licitud de subvenció per a entitats esportives amb projectes puntuals o
concrets (T3-035) i el de sol·licitud de subvenció per a entitats esportives amb
programes anuals o programes d'activitats de tot un curs (T3-034).

-

A demanda del departament d'Educació, Cultura i Joventut es modifica el
formulari de sol·licitud de subvenció d'iniciatives culturals sense afany de lucre
(T3-036).
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Acords:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç

-

Número 3036054 de data 23 de febrer de 2017.
Número 3036893 de data 18 de maig de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Donar conformitat a la proposta del Comitè de selecció i procedir a la
contractació de l'agent de l’administració de caràcter indefinit 1092 en el lloc
d’adjunta a la ludoescola.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
-

Autoritzar la societat Taller Pirinenc SL, a organitzar el dia 7 d’octubre de
2017, la cursa Els 2900 en el territori de la parròquia i muntar una tenda per
seguretat dels treballadors el mateix dia de la competició als pics de l'Estanyó
(collet Nord) i de la Serrera (cim), deixant el lloc net de deixalles i conservant
l’estat natural del terreny.

-

Autoritzar el CENMA, en el marc del projecte POCTEFA REPLIM, poder fer un
registre de sediments en una mollera situada prop de l’estany de l’Estanyó.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC/201700025805
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TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a la imatge pel cartell de la cruïlla de l’Aldosa que se'ns ha
facilitat des de SECNOA i que serà instal·lat els mesos d’hivern.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a donar com a premis a la Duatló Ordino Casamanya 2017,
6 abonaments de 30 dies (premis als primers dels 3 equips masculí, femení i
mixte) i 2 abonaments de 45 dies (1er masculí i femení individual) d’un valor
de 900€.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO
efectuada del TAEKWONDO CLUB ORDINO per impartir classes durant el
curs 2017 - 2018.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: O 2017/1016 per un import total de
37.890,30€.
•

-

ACLO 2017/25776 per un import de 4.800€.

Baixa d’immobilitzat

A proposta de la junta acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat d’un
SAI marca MERLIN GERIN.
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-

Objectius de sostenibilitat 2018
Es dóna conformitat a respondre a Govern, en relació als valors considerats pels
percentatges, tant per l’objectiu d’endeutament, com per l’objectiu de despesa
corrent o de funcionament, el que seria el nou mac pressupostari revisat pel
2016/2019 i que recolliria els objectius 2018:
Previsió objectiu d’endeutament 2018:
Previsió objectiu de despesa corrent o de funcionament 2018:

170%
1,3%

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 4 de setembre del 2017, per unanimitat.
Article 22.2:
En relació a la pregunta introduïda per la Sra. Sanda Tudó Montanya de quin és el
posicionament de la majoria comunal al resultat de l'estudi que ha fet fer el Comú
de Sant Julià sobre la llei de transferències i competències en el que es diu que
aquesta és inconstitucional.
El Sr. Mortés explica que aquest estudi ha sorprès ja que es desconeixia que
s'havia encarregat. Precisa que la modificació que la Llei de Competències i
Transferències s'ha treballat conjuntament amb Govern, el Consell General i tots
els Comuns. A més diu que paral·lelament el Govern ha fet fer els seus informes
que caldrà tenir en compte.
El Sr. Mortés afegeix que qui haurà d'analitzar aquest cas és el Consell General i
que finalment qui tindria l'última paraula seria el Tribunal Constitucional.
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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