CONSELL DE COMU
26 DE FEBRER DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària, tradicional dels arrendaments
Hora de l’inici: 17:05
Hora d’acabament: 17:08
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Bartumeu Gabriel Baella
Patric Simon Riba
Miquel Pujal Rius
Eva Font Denjean
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Excusen la seva absència : l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal i l’Hble. Sr. Ludovic
Albós Cavalière
Secretària Sra. Zita Barrio Lopez
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de gener de
2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 30 de gener i del 6,13 i del 20 de febrer de 2014.
3. Arrendament dels cortons.
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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 que estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del Comú
d’Ordino.
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del
dia.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de gener
de 2014
El Sr. Cònsol 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 30 de
gener de 2014.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les
actes de les Juntes de Govern del 30 de gener i del 6, 13 i 20 de febrer
de 2014 :

JUNTA DE GOVERN DEL 30 DE GENER DE 2014
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” 2014/13 per un import total de 71.254,30€
“O” 2014/12 per un import total de 19.703,77€
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•

ACLO 2014/2685, per un import de 1.666,67€.

•

2014/2687, per un import de 600€.

•

2014/2778, per un import de 204€.

•

ACLO 2014/2757, per un import de 84,40€.

•

Es dóna conformitat al pagament de la següent factura : Fra. 13292 i
13294, per un import total de 2.399,28€.

En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es
dóna conformitat a les següents ordres de pagament:
Tots aquests contractes es podran renovar fins un màxim de 6 anys des de la
data d’inici de contracte 1/1/2014 fins el 31/12/2019.
•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2779, per un import total
de 3.227,29€, més 4,5% d’IGI suportat.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2780, per un import total
de 2.939,48€, més 4,5% d’IGI suportat.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2782, per un import total
de 1.727,70€ més 4,5% d’IGI suportat.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2783, per un import total
de 2.035€, més 4,5% d’IGI suportat.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2790, per un import total
de 2.378,02€ més 4,5% d’IGI suportat.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2797, per un import total
de 1.242,74€ impostos inclosos.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2800, per un import total
de 2.445,14€ impostos inclosos.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2802, per un import total
de 3.219,28€, impostos inclosos.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/2803, per un import total
de 1.232,64€, més 4,5% d’IGI suportat.
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-

Central de compres.
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs pel subministrament d’una màquina per pintar la
senyalització horitzontal de carreteres.

-

Campanya de captació de correus electrònics.
Des del Departament de Comunicació s’ha iniciat una campanya per la
recollida de correus electrònics de persones amb relació amb l’administració
comunal per afegir aquesta dada als fitxers de dades de caràcter personal
existents. L’ús que es farà serà per l’intercanvi de correu ordinari, sense
requeriment d’acusament de rebut.
En aquest sentit, es dóna conformitat al següent acord:
Vist el volum d’enviament de correspondència mitjançant correu ordinari que
s’efectua des dels diferents departaments del comú; a fi d’aconseguir un major
estalvi econòmic i potenciar l’ús de les noves tecnologies, gratificar amb 5
euros als ciutadans que acceptin rebre totes les comunicacions mitjançant
correu electrònic a l’adreça que ens serà degudament subministrada.
Aquesta gratificació es realitzarà durant el 2014 per les autoritzacions rebudes
fins el 3 d’abril de 2014 mitjançant un abonament en la facturació del foc i lloc
o de la propietat en aquest exercici 2014. La imputació pressupostaria
d’aquest abonament es realitzarà com a menys recaptació d’aquests
impostos.
A les autoritzacions rebudes després d’aquesta data, se’ls aplicarà les
gratificacions en l’exercici següent.

-

Devolució d’ingressos.
Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos segons la
relació següent, amb motiu de l’anul·lació de classes per part del Centre
Esportiu:
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NÚM. SOCI IMPORT A RETORNAR

4015

5,41 €

2235

5,41 €

18383

5,41 €

18299

8,24 €

18152

5,41 €

18286

8,24 €

18123

8,24 €

18300

8,24 €

18276

8,24 €

6671

5,41 €

818

5,41 €

4937

5,41 €

18309

8,24 €

18309

8,24 €

18310

8,24 €

5834

5,41 €

5077

5,41 €

4782

5,41 €

5778

5,41 €

2325

5,41 €

2449

5,41 €

1407

5,41 €

1281

5,41 €

4392

5,41 €

18317

8,24 €

6671

5,41 €

18093

8,24 €

18168

8,24 €

CC/14-02-26

5/21

5443

5,41 €

5595

2,70 €

3231

2,70 €

4606

2,70 €

4003

2,70 €

4577

2,70 €

4578

2,70 €

3398

2,70 €

3746

2,70 €

5865

2,70 €

5041

2,70 €

4594

2,70 €

18323

5,39 €

4253

2,70 €

5375

2,70 €

2328

2,70 €

4570

2,70 €

6607

2,70 €

5146

2,70 €
239,31 €

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informació:
Arran de l’entrada en vigor del Reglament relatiu a l’expedició del passaport
ordinari, el proper 1 de febrer, es modificarà l’import del preu per la renovació o
demanda de duplicat del passaport i s’informarà dels nous terminis de vigència
que passen a ser de:
o 10 anys pels andorrans majors de 20 anys i,
o 5 anys pels menors de 20 anys.
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Acord:
Donar conformitat a la resolució de l’expedient sancionador 002/2013 DAG.
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3023745, de data 13 de desembre de 2013.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual 398 i 793.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:
A proposta de la junta s’aprova:
Convocar la sisena subhasta pública de les places d’aparcament números 20 i
21, 24 a 27, 30 i 31 situades a la planta soterrani -1 de l’edifici conegut per
“Aparcament la Covanella” i a tal efecte, publicar el corresponent edicte al BOPA,
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
- Número 3024019, de data 23 de gener de 2014.
- Número 3024031, de data 24 de gener de 2014.
- Número 3024040, de data 27 de gener de 2014.
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TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat a la renovació del conveni amb RTVA SA per a l’any 2014,
referent als avantatges que ofereix el CEO als infants membres del CLUB PIOLET
que són els següents:
o Fons perdut GRATUÏT en cas de fer-se soci del CEO.
o Descompte amb el preu de l’entrada d’un dia (preu resident 6,50 €
en lloc de 7,50€ entrada júnior).

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Adjudicar el concurs per a la venda del paper cartró que es reculli a la Parròquia
d’Ordino.
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a les
següents sancions de circulació :
Constats 19729 i 19943.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 30 de gener de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 6 DE FEBRER DE 2014

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
− Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/17 per un import total de
15.922,74€

•

ACLO 2014/3045, per un import de 500€.

•

ACLO 2014/3063, per un import de 39.077,93€.

•

O 2014/3064, per un import de 783,75€.

•

OPNP 2014/3062, per un import de 140€.

•

OPNP 2014/3060, per un import de 88€.

•

LO 2014/3058, per un import de 1.110€.

•

ACLO 2014/3056 i 3057, per un import total de 6.185,85€.

•

ACLO 2014/3046, 3047, 3048 i 3049 per un import total de 1.634,78€.

•

2014/3051, 3052, 3053, 3054 i 3055, per un import total de 3.989,08€.

•

Ordres de pagament corresponents a la C 2014/3126, per un import total
de 2.112€.

•

ACLO 2014/3589, per un import de 9.170€.

•

Es dóna conformitat al pagament les següents factures :
o Fra. 655, per un import de 2.534,75€.
o Fra. 723, per un import de 1.852,70€.
o Fra. 672, per un import de 4.815,79€.
o Fra. 730, per un import de 3.340,97€.
o Fra. 6596, per un import de 3.097,38€.
o Fra. 13391, per un import de 16.156,86€.
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− Modificacions pressupostàries:
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un
import de 500€.
− Lloguers habitatges:
Vist l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2014 que ha estat del 0%.
Donar conformitat perquè els preus dels lloguers de les unitats immobiliàries
propietat del Comú per a l’exercici 2014 siguin els mateixos que pel 2013.
Atesa l’entrada en vigor des de l’1 de gener de 2013 del nou Impost general
indirecte, es precisa que el lloguer de vivendes està subjecte a l’IGI al tipus
superreduït del 0% i que el lloguer de locals comercials al tipus normal del
4,5% (les concessions administratives no estan subjectes a IGI).
− Central de compres:
Donar per resolt el contracte número 75/2010.
− Acord de Resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 5728/2013, de data 10 de desembre del 2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç:
─ Número 3023382, de data 6 de novembre de 2013.
─ Número 3023640, de data 4 de desembre de 2013.
─ Número 3024000, de data 21 de gener de 2014.
─ Número 3024188, de data 5 de febrer de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
− Autoritzar 726, 488, 644 i 442 a fer la formació per a l’obtenció del permís de
conduir de la categoria A2.
− Vistos els resultats de les proves realitzades, declarar desert l’edicte per la
plaça d’agent de circulació (BOPA 57 del 4/12/13).
− Retribuir les hores extra de neteja i de manteniment efectuades i per efectuar a
l’Andorra Congres Centre Ordino (ACCO)
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
BÚSTIA ELECTRÒNICA
Número de registre 3024111.
Acord:
Aprovar la compra d’una càmera GoPro Hero3+.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la despesa següent:
AC 2014/2972, per un import de 250€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Aprovar els polígons cadastrals que es detallen a continuació, i incorporar
definitivament al cadastre parroquial la informació gràfica i alfanumèrica referent
als béns immobles inclosos en aquests polígons cadastrals; procedir a la seva
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publicació al BOPA i comunicar aquesta aprovació a cada titular de drets sobre
béns immobles inclosos en els esmentats polígons cadastrals, així com també les
resolucions a les al·legacions que han estat presentades.

Núm. Polígon
132
134
135-A
135-B
135-C
137
138
139
140
148-A
148-B
148-C
148-D
196
197-A
197-B
198
199
200
201

Zona
Els Clotassos i la Gonarda
Terres de Rossell
La Clota
La Clota
La Clota
Sant Quiri i Planell del Sause
Comes Martines
Els Comuns
Prat Gran
L’Anglada i Portell del Camp
L’Anglada i Portell del Camp
La Cultia i La Coma
La Cultia i La Coma
Grau Subirà
Urbanització Mirador d’Ordino
Urbanització Mirador d’Ordino
La Gonarda
Peu del Camp i l’Anglada
Prat del Camp
Plana dels Camps

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat al model de conveni de subvencions esportives entre el Comú
d’Ordino i els esportistes d’elit.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Conforme l’acord pres en la reunió de cònsols de data 5 de novembre del 2013,
facultar a la Sra. Trinitat Marín, en la seva qualitat de representant dels cònsols,
per a signar el conveni transfronterer de partenariat per la continuació del projecte
“fer de la frontera un camí cap a la formació ” (França-Espanya-Andorra), en
representació del Comú d’Ordino.
A tal efecte donar conformitat al redactat del conveni corresponent.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 6 de febrer de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 13 DE FEBRER DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
− Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament:
“O” 2014/45 per un import total de 1.236,81€
“O” 2014/43 per un import total de 34.600,57€

•

OPNP 2014/4044, per un import de 4€.

•

2014/4043, per un import de 104€.

•

2014/4041 i 4042, per un import total de 1.202,95€.

•

2014/4031, per un import de 1.410,75€.
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•

2014/4025, per un import de 45,90€.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/4135.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/4140.

•

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/4141.

•

ACLO 2014/3596, per un import de 82.750€.

•

ACLO 2014/3596, per un import de 22.000€.

•

ACLO 2014/3868, per un import de 9.000€.

•

ACLO 2014/3871, per un import de 500€.

•

ACLO 2014/3888, per un import de 1.500€.

•

ACLO 2014/3891, per un import de 500€.

•

ACLO 2014/3947, per un import de 500€.

•

ACLO 2014/4012, per un import de 1.200€.

•

ACLO 2014/4017, per un import de 1.400€.

•

ACLO 2014/4027, per un import de 500€.

•

ACLO 2014/4030, per un import de 500€.

•

Expedient 5668/2013, cessió gratuïta de les instal·lacions del CEO.

- Es dóna conformitat al pagament la factura Fra. 13396.1 per un import de
3.662,29€.
− Modificacions pressupostàries
• Transferència de Crèdit de la Conselleria de Turisme i Esports per un import
de 500€.
• Transferència de Crèdit de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per
un import de 836€.
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− Devolució d’ingressos:
Ordenar el pagament, en concepte de devolució d’ingressos segons la relació
següent, amb motiu de l’anul·lació de classes per part del Centre Esportiu
d’Ordino, per malaltia del monitor:

NÚM. SOCI

DATA

IMPORT A
RETORNAR

18322

14/1/2014

8,24€

3430

15/1/2014

5,41€

2426

16/1/2014

5,41€

18305

15/1/2014

8,24€

18286

15/1/2014

8,24€

5025

14/1/2014

5,41€

2442

16/1/2014

5,41€

18321

14/1/2014

8,24€

2459

16/1/2014

5,41€

GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
Autoritzar l’Esqui Club Ordino Arcalis a utilitzar el domini corresponent “ecoa.ad”.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Informació:
Informe de la presidència de la Comissió de Toponímia d’Andorra de data 24 de
gener de 2014, sobre la presentació de la proposta d’aprovació del Nomenclàtor
d’Andorra al Govern.
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S’informa i es resol favorablement la despesa següent: AC. 4026 per un
import de 836 €

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informació:
S’ha creat el tràmit informàtic “Rendiments arrendataris fora de termini”, per les
persones que presentin declaració a partir del dia 1 de febrer de cada any. Caldrà
presentar una sol·licitud especifica i la declaració. El tràmit tindrà resolució.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3024070, de data 31 de gener de 2014.
─ Número 3024202, de data 7 de febrer de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
− Autoritzar el funcionari 420 a assistir al curs “Running Technique Instructor”.
− S'autoritza la modificació d'horari del Departament d’Intervenció i Finances.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
A proposta de la junta, s’aprova el següent :
Donar conformitat al conveni 29/14.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat al conveni 30/14.
S’informa i es resol favorablement la despesa següent:
AC 2014/3856, per un import de 475€ + 4,5% IGI.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a la demanda del Centre Andorra Sostenible del Departament
de Medi Ambient del Govern d’Andorra, per carta del 6 de febrer de 2014, a
organitzar el dia 20 de setembre de 2014, la Bicicletada 2014 a Ordino i autoritzar
els corresponents tancaments de varis trams de les carreteres i carrers situats a la
Parròquia d’Ordino, com també l’ocupació temporal de l’aparcament La Tanada
com punt de sortida i arribada dels participants.

BENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENT DE SOCIAL:
Acord:
Donar conformitat al cicle de xerrades per a la gent gran per aquest any 2014,
que tindran lloc a la casa pairal a les 18 hores:
o
o
o
o

15 d’abril: Informàtica i comunicació a l’abast de tothom
27 de maig: La fisioteràpia, art i ciència del tractament físic
25 de setembre: Tenir cura dels peus, repercuteix a la nostra salut
21 d’octubre: La risoteràpia, el riure és màgia

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 13 de febrer de 2014, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 20 DE FEBRER DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
− Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament:
“O” 2014/72 per un import total de 9.111,66€.
“O” 2014/70 per un import total de 7.154,66€.

•

2014/5236, per un import de 8.420€.

•

ACLO 2014/5058, per un import de 20.000€.

•

ACLO 2014/5235, per un import de 5.200€.

•

Ordres de pagament ACLO en concepte de participació en la Comissió de
cadastre del mes de gener del 2014, següents:
2014/4276
2014/4277
2014/4278
2014/4279
2014/4280

65,58€
65,58€
65,58€
65,58€
65,58€

− Modificacions pressupostàries
A proposta de la junta, s’acorda la generació de crèdit a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Joventut per un import de 727,32€.

CC/14-02-26

18/21

− Devolució d’ingressos
•

•

Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos, segons la
relació següent, amb motiu de l’anul·lació de classes per part del Centre
esportiu d’Ordino, per l’absència del monitor:

NÚM. SOCI

DATA

IMPORT A
RETORNAR

2459

13/2/2014

5,41€

2442

13/2/2014

5,41€

2426

13/2/2014

5,41€

6842

13/2/2014

5,41€

Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingressos per un import
de 1.566,68€

− Subhasta de material:
Com a resultes de la subhasta de material del Departament de Serveis
Públics, realitzada el dia 13 de febrer del 2014 a les 12.00 h, d’acord amb
l’edicte del 28 de desembre del 2013, s’ha atorgat el següent:
Venda dels actius 2003/490 i 2006/42 dues motos quad Arctic-Cat per a
peces de recanvi per un import total de 400€.
Venda de l’actiu 1999/102048, remolc plataforma original amb matrícula
B6082 per un import de 200€.
Ha quedat sense atorgar l’actiu 2006/37 Turbina per a treta de neu.
− Acord de resolució de sol·licitud:
•

Número d’expedient 5749/2014 de data 2 de gener del 2014.

•

Número d’expedient 5719/2013 de data 5 de desembre del 2013.
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GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta, es dóna conformitat als acords següents:
− Per analogia amb el que preveu l’article 46.2 LQTC, presentar davant el
Govern d’Andorra el requeriment previ a la formalització del conflicte de
competències davant del Tribunal Constitucional, sol·licitant el cessament en el
desenvolupament de l’activitat invasora en la que ha incorregut aquest Govern
i, en conseqüència, l’anul·lació i revocació de la liquidació de la part del deute
tributari de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries que
correspon al Comú pel quart trimestre de l’any 2013.
− Donar conformitat a l’addenda al contracte 24/01.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3024067, de data 29 de gener de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari ED 001/2014.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
A proposta de la junta, s’aprova provisionalment la modificació de les Ordinacions
reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP
d’Ordino, en el redactat dels articles 85.4, 86.4, 87.13 i 14, 88.3 i 9, 95.2 i 118.
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S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Número 3023755, de data 16 de desembre de 2013.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar conformitat a la demanda del ministre d’Economia i Territori del Govern
d’Andorra, mitjançant carta del 3 de febrer de 2014.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Donar conformitat a esmenar l’error material constatat en l’apartat import de
l’adjudicació definitiva del concurs públic per a la realització de treballs silvícoles
de millora forestal als boscos del Principat d’Andorra.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 20 de febrer de 2014, 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 arrendarlos sense pública subhasta.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 26
de febrer de 2014.

P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau:
El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet
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