CONSELL DE COMÚ
30 DE MAIG DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària, tradicional de Sancogesma
Hora de l’inici: 13.35 h
Hora d’acabament: 13.46 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
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.
Excusen la seva absència els Honorables consellers Samuel Duró Backes i
Marc Pons Pons.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 d’abril de 2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 i 29 d’abril i del 6, 13 i 20 de maig de 2019.
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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 25
d’abril 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 25 d'abril de
2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 25 i 29
d’abril i del 6, 13 i 20 de maig de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 25 D’ABRIL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3043895, de data 28 de març de 2019.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acord:
Procedir a l’obertura de la carretera secundaria 340 Coll d’Ordino.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç
Número 3044014, de data 4 d’abril de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud formulada per la treballadora pública
indefinida 103.

-

Donar conformitat a:
• Tancar al públic les instal·lacions del CEO el dia 20 de juliol pels
participants de l’Andorra Ultra Trail.
• Autoritzar que l’equip de neteja del CEO efectuï un servei extraordinari de
neteja el dies 21 i 22 de juliol a les instal·lacions del CEO.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, els treballadors públics interins M.I.C. i
número 23

-

Donar conformitat perquè el funcionari 720 i la funcionaria 1051 assisteixin a
una formació.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora publica interina 1149.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 29 D’ABRIL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 25 d’abril 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 3041447, de data 10 d’agost de 2018.
Obra Menor:
-

Número 3044166, de data 24 d’abril de 2019.
Número 3044172, de data 24 d’abril de 2019.

Obra Major:
Número 3044153, de data 18 d’abril de 2019.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Vista la sol·licitud número 3042092, de data 4 d’octubre de 2018, donar
conformitat per modificar al registre del cadastre el límit i la superfície de les
parcel·les següents:
• Finca amb referència cadastral 3U23380 amb una superfície de 2.503,56
m².
• Parcel·la amb referència cadastral 3U23111, que queda inscrita amb una
superfície de 749,89 m².
-

Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat sobre
un terreny cedit.
Donar conformitat a assignar el topònim carrer del Lloser al tram de vial amb
número de referència cadastral 3U01589.
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-

Donar de baixa al registre del cadastre la unitat amb número 3U00691 (ref.
parcel·la 3P06180).

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

AC 2019/12070, per un import de 23.641,35€.
AC 2019/11966, per un import de 307.825,92€

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

Donar conformitat al conveni 2019/1014.
Donar conformitat al conveni 2019/1015.
Donar conformitat al conveni 2019/2016.

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

Número 3044119, de data 12 d'abril de 2019.
Número 3044152, de data 18 d'abril de 2019.

Comerç
-

Número 3044105, de data 11 d'abril de 2019.
Número 3044108, de data 12 d'abril de 2019.

Cens electoral
-

Número 3043689, de data 5 de març de 2019.
Número 3044059, de data 8 d’abril de 2019.
Número 3044151, de data 18 d’abril de 2019.
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords:
-

Convocar un taller participatiu de poble per la preparació de la candidatura

Ordino, territori de Biosfera.

Donar conformitat al document de diagnosi dels resultats de les entrevistes
realitzades en el marc de la candidatura Ordino, territori de Biosfera.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
DINAMITZACIÓ
Acord:
Signar la sol·licitud del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per obtenir la
llicència de Classe F, per la realització de la Rifa de Sant Pere.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/252, per un import total de 57.867,96€.
• O 2019/12058-12059-12060-12061, per un import total de 2.541,10€.
• O 2019/12054-12055-12056-12057, per un import total de 3.629,86€.
• O 2019/12062-12063-12064-12065, per un import total de 2.619,76€.
• CLO 2019/12066, per un import total de 2.500€.
• CLO 2019/12067, per un import total de 500€.
• O 2019/12073, per un import total de 2.303,96€.
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-

Central de contractació
• Adjudicar, la realització del projecte derivat del concurs públic nacional pel
subministrament de carpes, casetes, escenaris i materials escenogràfics i
decoratius mitjançant arrendament.
• Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització dels treballs
d’estabilització de la carretera de Sorteny.
• Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització dels treballs
d’ampliació del pont de Segudet.

-

Anul·lació de sancions

S’ha informat al Departament de Finances de la relació de deutes per sancions de
circulació que no s’han pogut notificar per desconeixement de l’obligat al
pagament i, en conseqüència el deute ha prescrit, per aquest motiu, s’acorda
l’anul·lació per prescripció.
-

Resolució de despesa:

Es resol favorablement la proposta de despesa 201900009277.

JUNTA DE GOVERN
DEL 6 DE MAIG DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 29 d’abril 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 3043780, de data 12 de març de 2019.
- Número 3044264, de data 6 de maig de 2019.
- Número 3044252, de data 3 de maig de 2019.
Obra Menor:
-

Número 3044180, de data 25 d’abril de 2019.
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-

Número 3044214, de data 30 d’abril de 2019.

Obra Major:
Número 3041449, de data 10 d’agost de 2019.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP2019/12445 , per un import de 29.384,36€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3043906.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat a la modificació del conveni 87/2011.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
-

Número 3044078, de data 10 d'abril de 2019.
Número 3044174, de data 24 d'abril de 2019.
Número 3044255, de data 3 de maig de 2019.

Comerç
Número 3043834, de data 20 de març de 2019.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat perquè la funcionaria 619 assisteixi a una formació.
Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 802.
Nomenar el treballador públic interí 1150.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
Donar conformitat a col·laborar amb 5 entrades d’un dia del CEO per sortejar a la
Travessa de les 3 parròquies.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/254, per un import total de 52.628,34€.
• O 2019/12698-12699, per un import total de 9.535,20€.
• LO 2019/12693, per un import total de 1.343,87€.
• LO 2019/12694, per un import total de 1.343,87€.
• LO 2019/12695, per un import total de 1.014,61€.
• LO 2019/12696, per un import total de 4.116,21€
• ACLO 2019/12700, per un import total de 200€.
 Modificacions pressupostàries
Generació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar,
per un import de 1.000€.

CC/19-05-30

9/17

 Reconducció de compromisos de despesa:
A proposta de la Junta, donar conformitat a la reconducció al pressupost 2019
dels compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici 2018, per
un import total de 730.025,95€.
 Central de contractació
Adjudicar el concurs nacional, amb caràcter d’urgència, per la concessió de la
gestió del servei de transport públic parroquial.

JUNTA DE GOVERN
DEL 13 DE MAIG DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 6 de maig de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
-

Donar conformitat a l’addenda al conveni 112/2016.
Donar conformitat a l’acta de cessió de terrenys 2019/1018.

A proposta de la Junta, deixar sense efecte l’acta de cessió de terrenys
2019/1004.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
-

Número 3044254, de data 3 de maig de 2019.
Número 3044259, de data 3 de maig de 2019.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201900013780, per un import de 1.149,50€.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC-EXP 2019/12572, per un import de 126.370,70€.
Acords:
-

Donar conformitat a l’addenda al contracte número 2017/85.
Donar conformitat al conveni 2019/1017.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cessió d'espais
Número 3044263, de data 3 de maig de 2019.
Comerç
-

Número 3044052, de data 8 d’abril de 2019.
Número 3044248, de data 3 de maig de 2019.

Terrasses de bar
Número 3044277, de data 7 de maig de 2019.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a la modificació de l’horari de treball, per la temporada
d’estiu, de l’equip del Servei de Manteniment.
Donar conformitat a la modificació de l’horari de treball de la treballadora
pública indefinida 636.
Nomenar el treballador públic interí 1030.
Nomenar el treballador públic interí 1058.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

ACEXP 2019/13773, per un import de 8.906€.
ACEXP 2019/13788, per un import de 10.227,95€.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
Donar conformitat a la sol·licitud d’Andorra Turisme SAU.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

ACEXP 2019/13650, per un import de 61.990,92€.
ACEXP 2019/13653, per un import de 15.000€.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/307, per un import total de 149.986,26€.
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•
•
•
•
•
•

O 2019/12657-12658, per un import total de 6.544,82€.
O 2019/13646 - 43647, per un import total de 1.054,7€.
LO 2019/13648, per un import total de 10.638,10€.
LO 2019/13649, per un import total de 10.638,10€.
LO 2019/13651, per un import total de 10.638,10€.
LO 2019/13652, per un import total de 10.638,10€.

JUNTA DE GOVERN
DEL 20 DE MAIG DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 13 de maig de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
-

Donar conformitat al conveni 2019/1019.
Donar conformitat al redactat de la carta que s’adjunta a l’acta.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3044378, de data 15 de maig de 2019.
Obra Menor:
-

Número 3044372, de data 14 de maig de 2019.
Número 3044389, de data 16 de maig de 2019.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
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
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acord:
Sol·licitar l’espai reservat per estacionament de l’Hotel Ordino, el 24 de maig de
2019, per la Cursa contra la fam de les escoles Andorranes de primària i de
segona ensenyança d’Ordino.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3044387, de data 16 de maig de 2019.
Comerç
Número 3044077, de data 10 d’abril de 2019.
Terrasses de bar
Número 3044340, de data 10 de maig de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a iniciar el procés de selecció pel lloc de treball
d’educador/a de l’escola bressol, en qualitat de treballador/a públic/a interí –
C2.
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-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora publica interina 1055.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1096.

-

Nomenar la treballadora pública interina M.L.P.

− Nomenar:
• La treballadora pública interina M.M.
• El treballador públic interí 1118.
• El treballador públic interí 875.
− Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 180.
− Nomenar els treballadors públics interins 1083 i M.L.C.
− Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1152.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Autoritzar l’empresa CAP Montcalm l’organització de la cursa de muntanya Pica-

Pica Ultra del Montcalm.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda de col·laboració del Departament d’Esports
per la Trobada Canillo-Ordino.
Donar conformitat a la demanda de col·laboració del Departament de
Manteniment i Serveis per la Festa del Medi Ambient.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a la sol·licitud de l’Escola Francesa d’Ordino, efectuada per
carta de data 14 de maig de 2019.
Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO per sortejar a la Festa
del Medi Ambient.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/314, per un import total de 23.672,06€.
• O 2019/14743-14745, per un import total de 645,91€.
• O 2019/14875, per un import total de 174.30€.
• OPNP 2019/14746, per un import total de 3.798,51€.
-

Modificacions pressupostaries:

A proposta de la Junta:
• Aprovar un suplement de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi
ambient, per un import de 5.300€.
• Aprovar un crèdit extraordinari a la Conselleria d’Obres Públiques, per un
import de 75.000€.
• Aprovar un crèdit extraordinari a la Conselleria d’obres públiques, per un
import de 56.000€.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 25 i
29 d’abril i del 6, 13 i 20 de maig de 2019, per unanimitat.
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3. Proposta d'aprovació dels comptes anuals del Comú de
l'exercici 2018.
La Sra. Maria del Mar Coma fa un breu resum dels comptes per a la seva
aprovació.
La Sra. Eva Choy, en nom de la minoria, indica que s'abstenen a l'aprovació
dels comptes.
S'aproven els comptes anuals del Comú d'Ordino de l'exercici 2018 per majoria
(6) amb l'abstenció de la minoria (2).

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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