CONSELL DE COMU
6 DE FEBRER DE 2013

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària, tradicional dels Arrendaments
Hora de l’inici: 17:09
Hora d’acabament: 17:12
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Gemma Riba Casal
Ludovic Albós Cavalière
Bartumeu Gabriel Baella
Miquel Pujal Rius
Lucia Muñoz Muruzabal
Èric Bartolomé Levos

Excusen la seva absència :
Els Honorables Senyors i Senyora : Patric Simon Riba, Eva Font Denjean i Enric
Dolsa Font
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de desembre de
2012.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 27 de desembre de 2012 i del 10, 17, 24 i 31 de gener
de 2013.
3. Arrendament dels cortons.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de
desembre de 2012.
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 28 de desembre
de 2012.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 27 de desembre de
2012 i del 10, 17, 24 i 31 de gener de 2013 :

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE DESEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ :
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” : 2012/840 de 41.733,92€.
• ACLO 2012/34353, 34354, 34359, 34362, 34363 i 34365, per un import
total de 4.205,82€.
• ACLO 2012/34569, per un import de 6.000€.
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- Modificació pressupostària
Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de
6.000€.
- S’informa i es resol favorablement la proposta d’adjudicació següent:
Núm. 2012/34382,

GABINET DE CÒNSOLS
Sotmetre a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú:
Facultar al cònsol major perquè, en nom i representació del Comú d’Ordino, com
accionista únic de la societat SECNOA, S.A.U, es constitueixi en Junta Universal
d’accionistes i procedeixi al nomenament del Sr. Ludovic Albós Cavalière com a
nou vocal del consell d’administració d’aquesta societat, en substitució del Sr.
Miquel Pujal que va presentar la seva dimissió.
Després d’aquesta aprovació, el consell d’administració de SECNOA SAU quedarà
compost pels membres següents:
President:
Secretari:
Vocals:

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Ludovic Albós Cavaliere
Enric Dolsa Font
Xavier Herver Merino
Antoni Fillet Adellach
Josep Xavier Jiménez Morán

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3020492, de data 18 de desembre de 2012,
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OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
S’informa i es resol favorablement la proposta d’adjudicació següent:
AC 201200034276, per un import de 679,25€

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 27 de desembre de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 10 DE GENER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 27 de desembre de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” 2013/1 de 8.259,16€.
• ACLO 2013/675, per un import de 100.000€.
• ACLO 2012/34836, per un import de 4.230€.
• ACLO 2013/776, per un import de 10.000€.
• ACLO 2013/853, per un import de 4.541,77€.
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- Modificació pressupostària :
A proposta de la junta, s’aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria
d’Esports i Turisme per un import de 4.541,77€.
- Devolucions d’ingressos indeguts :
• Número 5082/2013, de data 3 de gener del 2013.
• Número 5070/2012, de data 20 de desembre del 2012,
• Número 5083/2013, de data 3 de gener del 2013.
- Lloguer d’habitatges :
Es dóna conformitat a que els preus dels lloguers dels habitatges del Comú per
a l’exercici 2013 siguin els mateixos que el 2012.
- Calendari Fiscal :
Donar conformitat al calendari següent que estableix les dates de la notificació
de facturació, de definició del període voluntari de pagament i de presentació
de la corresponent remesa al banc, per als diferents conceptes tributaris
previstos per a l’exercici 2013:
Aquest calendari serà publicat al BOPA, a la web institucional i al butlletí
informatiu.
Tribut

Data inici
notificació de
facturació

Data presentació
remesa bancària al
cobrament

Impost tradicional del foc i lloc
Impost sobre la propietat
immobiliària
Impost sobre els rendiments
arrendataris
Impost sobre la radicació
d’activitats
comercials,
empresarials i professionals
Taxa de manteniment de
cementiris
Taxa de guardes comunes
Rètols indicadors i publicitaris
Reserves
d’estacionament
i
guals

04/03/2013
04/03/2013

08/04/2013
08/04/2013

Data fi període
voluntari i inici del
període de
constrenyiment
20/05/2013
29/05/2013

03/02/2014

17/02/2014

31/03/2014

15/04/2013

13/05/2013

01/07/2013

15/04/2013

13/05/2013

01/07/2013

28/10/2013
04/03/2013
04/03/2013

16/11/2013
08/04/2013
08/04/2013

31/12/2013
20/05/2013
20/05/2013
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- Contracte d’arrendament
En aplicació de l’article 32 de la Llei d’arrendament de finques urbanes,
rescindir el contracte d’arrendament 99/2011 i notificar, mitjançant carta, que
disposa de sis (6) mesos per abandonar l’habitatge.
- Anul·lació de deutes
Donar conformitat a l’anul·lació definitiva dels següents deutes, en concepte
d’impost sobre la propietat edificada i taxa de serveis públics en general de
l’exercici 2010, per prescripció, al no haver-se pogut donar tràmit a la
reclamació per desconeixement dels obligats tributaris:
Rebut
190961/0
190963/0
190968/0
190970/0
190980/0
190981/0
190984/0
190986/0
190987/0
190988/0
190989/0
190991/0
190992/0
190993/0
190995/0
190996/0
190997/0
191001/0
191003/0
191004/0
191005/0
191006/0
191007/0
191008/0
191009/0
191010/0
191011/0
191012/0
191013/0
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Referència Import
630444D
134,44
630501C
307,63
631690Z
156,19
630078A
168,67
631853
215,08
632447
5,00
638014
25,05
638018
25,05
638020
25,05
639549
42,97
639550
42,97
639552
43,21
639553
42,57
639554
42,57
639556
42,57
639557
43,37
639561
22,06
639565
43,28
639567
24,80
639568
24,61
639569
24,61
639572
24,20
639573
24,20
639574
24,20
639575
89,48
639576
23,70
639577
35,94
639578
39,53
639579
39,38
6/20

191014/0
191015/0
191016/0
191018/0
191019/0
191020/0
191021/0
191022/0
191024/0
191025/0
191026/0
191027/0
191028/0
191030/0
191031/0
191032/0
191033/0
191034/0
191035/0
191036/0
191037/0
191038/0
191039/0
191040/0
191041/0
217582/0
217583/0

639581
639582
639583
639585
639586
639587
639588
639589
639591
639592
639593
639594
639595
639597
639598
639599
639600
639604
639605
639606
639608
639609
639610
639611
639612
630501C
630078A

TOTAL

47,26
40,28
40,13
44,34
35,33
22,80
58,62
62,63
9,05
12,99
13,71
10,46
7,82
7,82
10,46
8,72
9,86
41,89
41,89
41,57
41,42
22,44
111,39
50,10
13,80
55,70
100,26
2.765,12

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020598, de data 28 de desembre de 2012.
─ Número 3020600, de data 28 de desembre de 2012.
─ Número 3020621, de data 2 de gener de 2013.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Donar conformitat a que els agents de l’administració de caràcter eventual
tinguin els beneficis similars als de la resta del personal i puguin gaudir d’un
permís retribuït de dos dies o quatre mitges jornades per assumptes de
caràcter personal. Se’ls demanarà també els justificants corresponents. Es
dóna validesa a aquest acord fins el 31 de desembre de 2013.
− Arxivar l’expedient ED 004/2012 per manca de proves.
− Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/002.
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/003.
- En relació als agents de l’administració de caràcter eventual 901 i 902 que
formen part del “Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la
col·lectivitat”, es dona conformitat a que el Comú d’Ordino retribueixi les hores
treballades aquest mes de desembre en concepte de treta de neu i de les que
puguin realitzar, si escau, abans que finalitzi llur contracte el proper 5 de febrer,

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Número 3020451, de data 14 de desembre de 2012.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 10 de gener de 2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 17 DE GENER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 10 de gener de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informacions:
Es lliura l’informe FIN20130001 d’Intervenció, en relació als informes del Tribunal
de comptes.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament
18.690,84€.

“O”

2013/4, per un import total de

• 2013/1061, per un import de 1.378€.
• 2013/1097, per un import de 550.000€.
• 2013/1107, per un import de 24.000€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/1091, per un import total
de 11.737,44€.
• ACLO 2013/1213, per un import de 1.400€.
• ACLO 2013/1218, per un import de 900€.
• ACLO 2013/1234, per un import de 900€.
• ACLO 2013/1249, per un import de 1.000€.
•

ACLO 2013/1554, per un import de 81.000€.
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• ACLO 2013/125 per un import de 6.000€.
- Modificacions pressupostàries
Ampliació de crèdit a diverses conselleries per un import total de 21.121,13€.
- Adjudicació del concurs pel subministrament de carburants de
calefacció conjuntament amb el Comú de la Massana, mitjançant la
central de compres.
Adjudicar el concurs pel contracte de subministrament de carburants de
calefacció 1/2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Tràmits
─ Es modifiquen els formularis de “Sol·licitud d’inscripció al cadastre” (T3-026),
per simplificar el tràmit. La sol·licitud d’inscripció inclou els següents formularis:
Sol·licitud d’inscripció al cadastre,
Sol·licitud d’inscripció al cadastre,annex titulars
Sol·licitud d’inscripció al cadastre, annex parcel·la o terreny (a)
Sol·licitud d’inscripció al cadastre, annex edificis unifamiliars o plurifamiliars
sense divisió de finca horitzontal (b)
o Sol·licitud d’inscripció al cadastre, annex edifici no destinat a habitatge (c)
o Sol·licitud d’inscripció al cadastre, annex pis/apartament/traster/local (amb
divisió de finca horitzontal) (d)
o Sol·licitud d’inscripció al cadastre,annex dades bancàries
o
o
o
o

Pel que fa a les inscripcions al cadastre d’obra nova es continuaran tramitant
amb el formulari anterior fins que es disposi de la revisió del mateix. També
resta pendent crear una fitxa explicativa.
─ Segons el que estableix l’article 62.2 l’Ordinació tributària per l’any 2013, de
data 29 de novembre de 2012, publicada al BOPA núm. 62 de 19 de desembre
de 2012, els comerços de nova creació poden gaudir d’una bonificació de la
quota tributària de l’impost de comerç. Aquesta bonificació pot ser del 100% de
CC/13-02-06
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la quota durant el primer any o bé del 50% de la quota durant els primers 2
anys. Atenent a que poden escollir el tipus de bonificació, crear el formulari de
“Demanda de bonificació de l’impost de comerç”.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020233, de data 29 de novembre de 2012.
─ Número 3020675, de data 10 de gener de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Atès que l’IPC del 2012 ha estat de l’1,1% (BOPA 3 del 16-01-13), aplicar
aquest als salaris del personal del Comú que actualment percep un salari
inferior a 1.400€ bruts mensuals, tal com s’ha previst en el pressupost del
2013. L’augment es farà efectiu a les nòmines del mes de gener per les
persones que es relacionen a continuació.
− Vistes les necessitats del departament de comunicació, renovar el contracte de
l’agent de l’administració de caràcter eventual 830, per un període de 2 anys.
- Donar conformitat a la resolució corresponent a la sol·licitud 5071/2012.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informen i es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
- AC 2013/1062 per un import de 1.436,88€.
- AC 2013/1106 per un import de 1.321,09€.
- AC 2013/1108 per un import de 1.254€.
- AC 2013/1251 per un import de 1.351,97€.
- AC 2013/1260 per un import de 1.000€.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3020660, de data 8 de gener de 2013.
Obra Menor:
- Número 3020668, de data 9 de gener de 2013.
- Número 3020671, de data 9 de gener de 2013.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201300001267 per un import de 647,90€.
Acords:
- Aprovar el model de redactat per als contractes de subvenció d’esportistes
d’elit d’Ordino.
- Donar conformitat al conveni 12/2003.
- Aprovar la col·laboració des del CEO, amb 10 entrades d’un dia, per a la 5a
edició de “l’Snow-Day Jove” que organitza el Punt Jove d’Ordino.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 17 de gener de 2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 24 DE GENER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 17 de gener de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament :
• Relació d’ordres de pagament “O” 2013/12, per un import total de
60.262,40€.
• AC 2013/1465, per un import de 2.112€.
• AC 2013/1483 per un import total de 52.642,77€.
• Realitzar un avançament a la nova Associació gestora del campionat Borrufa
de 15.000€, a compte de la subvenció que li serà atorgada.
Conselleria de Turisme i Esports
AC 2013/1466, per un import total de 2.535,76€.
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
• AC 2013/1467, per un import total de 1.189,12€.
• AC 2013/1468, per un import total de 1.305,92€.
• AC 2013/1469, per un import total de 1.267,84€.
- Modificacions pressupostàries
• A proposta de la junta, s’acorda reconduir els imports corresponents a les
donacions de les tretzenes pagues dels consellers, al pressupost 2013, pel
CC/13-02-06
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finançament d’ajuts socials i d’altres despeses finançat amb el romanent de
tresoreria corresponent.
• A proposta de la junta, s’aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria de
Benestar social per un import de 2.112€.
- Renovació pòlissa de Vallnord, SA :
A proposta de la junta, es dona conformitat a l’aval del Comú d’Ordino en
qualitat d’accionista únic de la societat SECNOA, SAU propietària a la vegada
del 33,34% de l’accionariat de la societat VALLNORD, SA, a favor d’aquesta
última, per a renovar la pòlissa de crèdit amb venciment el 14 de febrer de 2013
per un import d’1.000.000€ per un any i pel percentatge del 33,34% de la
mateixa.
- Baixa d’actius immobilitzats :
A proposta de la junta, es dona de baixa del registre d’immobilitzats una relació
d’actius d’acord amb l’informe emès pel Departament d’informàtica. Tot el
material es considera amortitzat comptablement al 100%.
Motiu de la baixa: obsolescència.
- Acord de resolució de sol·licitud :
Número d’expedient 5075/2012, de data 28 de desembre del 2012.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
A proposta de la junta, deixar sense efecte el Reglament de terrasses de bar de
data 31 de maig de 1995 publicat al BOPA núm. 31 de l’any 1995 i aprovar la nova
Ordinació de terrasses a la via pública.
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3020737, de data 17 de gener de 2013.
CC/13-02-06
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i resol favorablement la següent sol·licitud:
RÈTOL INDICADOR
Número de registre 3020659.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3020762, de data 22 de gener de 2013.
Obra Major:
Número 3020727, de data 16 de gener de 2013.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat al conveni 10/2013.
- Aprovar la col·laboració des del CEO amb 5 jocs de xancletes de piscina i 2
capses de taps i pinces per bussejar, per a la 5a edició de “l’Snow-Day Jove”,
que organitza el Punt Jove d’Ordino.
- Donar conformitat per al 2013 a la renovació del conveni amb RTVA SA referent
als avantatges que ofereix el CEO als infants membres del CLUB PIOLET que
són els següents:
o Fons perdut Resident en cas de fer-se soci del CEO.
o Descompte amb el preu de l’entrada júnior d’un dia (preu resident).
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número de registre 3020661.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern 24 de gener de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 31 DE GENER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 31 de gener de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” 2013/13 per un import de 34.716,30€.
• 2013/1601, 1602 I 1603, per un import total de 11.081,39€.
• 2013/1600 i OPNP 2012/35259, per un import total de 2.643€.
• ACLO 2013/1716, per un import de 50.000€.
.
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En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es
proposen les següents ordres de pagament:
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/1578, per un import total
de 3.199,76€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/1580, per un import total
de 1.842,28€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/1581, per un import total
de 18.000€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/1582, per un import total
de 2.404,49€.
Conselleria de Benestar Social.
Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/1579, per un import total de
3.531,44€.
- Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 5104/2013, de data 17/01/2013,
- A proposta de la junta s’aprova l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de
preus públics del 29 de novembre de 2012.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2511, per un import de 783,75€.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
Tràmits
─ A demanda del departament de Benestar modificar la sol·licitud de demanda
d’ajut social – T3-301.
─ Donar de baixa de la web i del programa de tràmits el tràmit de sol·licitud d’ajut
a l’habitatge de lloguer – T3-044.
─ Atesa la propera aprovació de l’Ordinació de terrasses a la via pública, crear la
sol·licitud de llicència per instal·lar una terrassa a la via pública – T3-333; com a
conseqüència d’aquesta nova llicència donar conformitat a modificar la
sol·licitud d’utilització d’espais públics – T3-017.
Procediment per l’atorgament de llicència de terrassa
Arran de l’aprovació de la nova Ordinació de terrasses a la via pública, donar
conformitat al procediment intern per l’atorgament de les corresponents llicències.
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3020764, de data 23 de gener de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vist l’article 3 del reglament de dietes i desplaçaments a l’exterior del personal
del Comú (BOPA 9-04-08) que preveu que “els imports s’actualitzaran
anyalment, segons l’índex de l’IPC publicat al BOPA”, donar conformitat a
l’actualització dels preus amb aplicació del 1,1% de l’IPC, segons la taula
adjunta:
Tipus de
dieta
Manutenció
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Raó
Formació

Concepte
Esmorzar
Dinar

Preu actual
5,73 euros
18,45 euros

preu amb
IPC
5,79 euros
18,62 euros
18/20

Servei

Allotjament

Formació
Servei

Transport

Sopar
Total Dia
Esmorzar
Dinar
Sopar
Total Dia
Hotel
Hotel
Quilometratge

22,80 euros
46,98 euros
5,73 euros
28,07 euros
29,85 euros
63,65 euros
108,58 euros
130,29 euros
0,33 euros

23,05 euros
47,46 euros
5,79 euros
28,37 euros
30,18euros
64,34 euros
109,77 euros
131,72 euros
0,33 euros

- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/004.
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/005.
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 2013/006.
- Vista la Llei 28/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei del joc del
bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre
del 2001, donar conformitat a la modificació del decret que regula els fitxers de
dades personals del Comú d’Ordino afegint l’annex que conté el Fitxer 30 –
Fitxer de dades de beneficiaris d’ajudes socioeconòmiques.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
BÚSTIA ELECTRÒNICA
Número de registre 3020805.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Autoritzar a tancar provisionalment l’escala existent en la zona del Prat de Call,
que dóna accés des del camí del riu a l’ascensor, part de dalt al costat de
l’escola del Prat de Call per tal de deixar una sortida d’evacuació.
- A proposta de la junta i vist l’informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de
data 15 de gener de 2013, aprovar definitivament la modificació de les
Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis
CC/13-02-06
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del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, de forma que a
l’article 30 se li afegeix l’apartat 3.
- Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar l’expedient
sancionador 001/2013.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar
el concurs públic per la contractació d’una empresa de manteniment d’extintors i
controls dels sistemes de detecció d’incendis de totes les dependències del Comú
d’Ordino. (Codi del PB/CSSO/13-A)”.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201300001587, per un import de 2.277,35€

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern 31 de gener de 2013, per unanimitat.

3. Arrendament dels cortons.
Vist que no hi ha cap postor per cap dels dos cortons ni de l’Hortell ni de la Coma
de Varilles, aquests queden a disposició del Comú, podent-ne fer ús o arrendar-los
sense pública subhasta.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 6 de
febrer de 2013.
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