CONSELL DE COMU
28 DE MARÇ DE 2013

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:01
Hora d’acabament: 17:09
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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

La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 6 de febrer de 2013.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 7, 14, 21 i 28 de febrer i del 7 i 21 de març de 2013.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 6 de
febrer de 2013.
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 6 de febrer de
2013.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 7, 14, 21 i 28 de febrer i
del 7 i 21 de març de 2013 :

JUNTA DE GOVERN DEL 7 DE FEBRER DE 2013
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” 2013/14 per un import de 53.281,11€.
“O” 2013/18 per un import de 36.233,52€.
• ACLO 2013/2091, per un import de 2.500€.
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• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2090, per un import total
de 102.467,50€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2081, per un import total
de 8.167,87€.
- Modificació pressupostaria :
A proposta de la Junta, acordar un suplement de crèdit a la Conselleria d’Obres
i Urbanisme, per un import de 21.980€.
- Convocatòria de concurs :
En substitució del contracte 10/2007, donar conformitat al plec de bases i
condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic
per a l’adjudicació de servei de lliurament de notificacions a domicili del Comú
d’Ordino. (Codi:PB/CSSO/13-C)

GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
Recordar als caps de departament de la necessitat de denunciar a la policia tot
acte vandàlic que provoqui trencament o malmesa de material urbà propietat del
comú.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acords:
- Obsequiar a l’escola espanyola d’Andorra, per al seu departament
d’audiovisuals, amb un altre DVD de “El Pic d’Arcalís la muntanya solar”, per
atendre a la seva demanda.
- Donar conformitat a sol·licitar més potència elèctrica per a l’antiga escola de la
Covanella, vist que l’actual no és suficient per escalfar l’aula.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Procediment: Registre de tercers:
Modificar el procediment intern del registre de tercers pel que fa a les adreces del
tercer i a l’eliminació del tipus de tercer “Herència jacent”.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
D’acord amb l’informe tècnic elaborat per la mesa de contractació, adjudicar el
contracte per la realització d’un estudi d’opinió ciutadana de la comunicació del
Comú d’Ordino.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Donar conformitat a la demanda del ministre de Finances i Funció Pública, per
carta de data 22 de gener, i col·laborar amb la difusió de l’existència dels ajuts
endegats per Govern per a la rehabilitació d’habitatges sota el nom de Renova,
autoritzant als propietaris que es beneficiïn de dit programa a penjar la lona
publicitària que els facilitarà el Departament d’Habitatge de Govern, sense
requerir cap altre tràmit o tribut que la corresponent autorització de l’obra i
l’ocupació de la via pública, si escau.
- Donar conformitat a l’addenda al conveni registrat amb el número 71/08.
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3020821, de data 29 de gener de 2013.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar conformitat a la definició de les taules del software de gestió del Cadastre,
per la descripció dels béns immobles.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2013/1780, aprovar el plec de bases i
el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs públic per al
subministrament i instal·lació de bicicletes de ciclisme indoor pel Centre Esportiu
d’Ordino i publicar l’edicte corresponent. Codi: PB/CSO/13-B.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 7 de febrer de 2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 14 DE FEBRER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 7 de febrer 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” 2013/19 per un import de 14.553,85€.
• ACLO 2012/35503, per un import de 2.294,23€.
• ACLO 2013/2153, OPNP 2013/215 i 2155, per un import total de
16.414,14€,.
• ACLO 2013/2191, per un import de 500€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2192, per un import total
de 1.288,12€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2193, per un import total
de 1.717,36€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2194 per un import total de
1.501,92€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2195, per un import total
de 2.193,00€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2196, per un import total
de 836€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2197, per un import total
de 4.182,60€.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informació:
Tràmits
A demanda del departament d’Obres i Urbanisme es modifiquen els apartats de
documentació que cal aportar i s’actualitza la legislació de les següents sol·licituds:
o Sol·licitud de llicència de moviments de terra – T3-040
o Sol·licitud de llicència d’obra major – T3-090
o Sol·licitud de llicència d’assenyalament d’alineacions i rasants – T3094
o Sol·licitud de llicència de parcel·lació – T3-304
o Sol·licitud de llicència de projecte d’urbanització – T3-305
o Sol·licitud de llicència d’autorització de pla parcial – T3-306
o Sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització – T3-307
o Sol·licitud de llicència d’enderroc – T3-308
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Després d’entrevistar disset de les candidates per a cobrir dues places
d’educadora i una plaça d’auxiliar educadora per a l’escola bressol (BOPA 63
del 27/12/12), contractar els agents de l’administració de caràcter eventual 920,
921 i 922.
- Vist l’informe presentat per la directora de l’escola bressol, rescindir el contracte
de l’agent de l’administració de caràcter eventual 214.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
- Deixar sense efecte l’acord d’incoació d’un expedient sancionador registrat
amb el número 001/2013, aprovat en la Junta de Govern del 31 de gener de
2013, per haver-se detectat uns defectes de forma en el mateix.
- Donar conformitat a l’acord de negociació amb el número d’expedient 68/03.
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TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
- Donar conformitat al conveni 23/13.
- Donar conformitat als nous preus comercials per a les activitats de primavera,
estiu i tardor del 2013, de l’empresa Experiència en Muntanya que es venen
des de l’oficina de turisme.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 14 de febrer de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 21 DE FEBRER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
Modificació de contracte.
Per acord de la Junta de Govern en data 27 de setembre del 2012, es va establir el
contracte 80/12, de forma conjunta amb el Comú de la Massana i el Comú
d’Encamp.
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Finalment s’ha sumat a aquesta contractació el Comú d’Escaldes-Engordany, per
la qual cosa el contracte se signa definitivament per un import inferior per cada
comú.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/23, per un import total de
11.836,23€.
• Ordres de pagament ACLO en concepte de participació en la Comissió de
cadastre del mes de febrer del 2013, següents:
2013/2416
2013/2417
2013/2418
2013/2419
2013/2420
2013/2421

65,58
65,58
65,58
65,58
65,58
65,58

• Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del passat 7 de febrer de
2013, corresponent a les ordres de pagament de l’AC 2013/2090 per un
import total de 102.467,50€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2090, per un import total
de 102.959,11€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2599, per un import total
de 4.032€
• Ordre de pagament corresponent a l’AC 2013/1267, per un import de
647,90€

GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
A proposta de la Junta, s’aprova conferir poder per a plets, tan ampli i abastament
com en dret es requereixi i sigui menester a favor de l’agent de l’administració de
caràcter eventual 885, a l’igual que els autoritzats, en data 16 de febrer del 2000
pel Notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez amb el número 1496, als procuradors. A
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tal efecte facultar a qualsevol d’ambdós cònsols a signar els documents
necessaris.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acords:
- Autoritzar a projectar l'audiovisual "El Pic d'Arcalís la Muntanya Solar" al cicle
Picurt, per presentar-lo al festival de Jaca i de Prades de Conflent en les
edicions del 2013.
− Col·laborar amb el premi del “Concurs d’interpretació musical 2013”, organitzat
per l’Institut de música d’Andorra, mitjançant la cessió gratuïta de la matricula o
la concessió d’una beca pel proper curs.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020233, de data 29 de novembre de 2012.
─ Número 3020973, de data 12 de febrer de 2013.
─ Número 3020998, de data 15 de febrer de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vist que s’ha complert satisfactòriament el període de prova d’un any establert
a l’Ordinació de la Funció pública del Comú, nomenar definitivament al
funcionari 887.
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-

Donar conformitat al conveni de col·laboració entre el Comú d’Ordino i el Lycée
Comte de Foix per a la realització de classes de francès per als treballadors del
Comú.

-

Desestimar la demanda dels treballadors que tenen contractada l’assegurança
del complement de la CASS i no assumir llur part de l’augment de l’1,1%
corresponent a l’IPC.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar un expedient
sancionador referenciat amb el número 001/2013.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3020423, de data 13 de desembre de 2012.
- Número 3021010, de data 18 de febrer de 2013.
Obra Menor:
Número 3020920, de data 4 de febrer de 2013.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord :
Número de registre 3020987.
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BENESTAR SOCIAL
LUDOESCOLA:
Acord:
Donar conformitat al conveni 22/13.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 21 de febrer de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 28 DE FEBRER DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 21 de febrer 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” 2013/24 per un import de 5.861,95€.
• Ordre de pagament corresponent a l’AC 2013/1571, per un import de
783,75€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/2929, per un import total
de 55.647,61€.
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- Modificació pressupostària :
A proposta de la Junta s’aprova un suplement de crèdit a la Conselleria
d’Administració i Comunicació per un import de 10.881,60€.
- Ordinació de preus públics:
A proposta de la Junta s’aprova la modificació de l’Ordinació de preus públics,
l’article 27, Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i de la
Conselleria de Benestar Social i es procedeix a la seva publicació al BOPA
- Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’ordinació tributària:
• Número d’expedient 5147/2013, de data 20 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5144/2013, de data 20 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5135/2013, de data 15 de febrer del 2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Procediment: Terrasses a la via pública
Amb la nota informativa que s’ha fet als hotels i restaurants en relació a l’entrada
en vigor del nou Reglament de terrasses a la via pública, s’ha indicat que es farà un
registre de les terrasses instal·lades per confirmar que s’adaptin a la nova
normativa.
Es dóna conformitat perquè els agents de circulació col·laborin en aquesta tasca
durant els mesos d’abril i maig, captant fotografies de les terrasses que trobin
instal·lades.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020832, de data 29 de gener de 2013.
─ Número 3020945, de data 5 de febrer de 2013.
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─ Número 3020997, de data 15 de febrer de 2013.
─ Número 3021013, de data 19 de febrer de 2013.
─ Número 3021014, de data 19 de febrer de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud de data 26 de febrer de 2013 i autoritzar al
funcionari 417 un permís administratiu no retribuït d’un any (article 55-c.7 de
l’OFP).
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC2013/3048 per un import de 10.881,60€.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar un expedient
sancionador referenciat amb el número 002/2013.
- Donar conformitat a l’acord de negociació dins l’expedient 68/03.

TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Acord:
Aprovar les noves bases del 18è Concurs de Guarniment Floral de la Parròquia
d’Ordino per aquest any 2013.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern 28 de febrer de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 7 DE MARÇ DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 28 de febrer 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” 2013/25 per un import total de
17.136,61€.
• OPNP 2012/35732, per un import de 20€.
• ACLO 2013/3117, per un import de 1.110€.
• ACLO 2013/3085, per un import de 34.708€.
• ACLO 2013/3112, per un import de 20.000€.
• ACLO 2013/3113, per un import de 5.120€.
• ACLO 2013/3114, per un import de 6.000€.
- Acords de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació Tributària:
• Número d’expedient 51548/2013, de data 25 de febrer del 2013.
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• Número d’expedient 5155/2013, de data 25 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5160/2013, de data 25 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5156/2013, de data 25 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5158/2013, de data 25 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5157/2013 de data 25 de febrer del 2013.
• Número d’expedient 5159/2013, de data 25 de febrer del 2013.
- Acords de resolució de sol·licitud:
• Número d’expedient 5077/2013, de data 2 de gener del 2013.
• Número d’expedient 5006/2012, de data 9 de novembre del 2012.
• Número d’expedient 4991/2012, de data 24 d’octubre del 2012.
- Acord de publicació al BOPA dels avisos per fixar els períodes
voluntaris de pagament de diversos tributs.
• Impost tradicional del Foc i Lloc 2013.
• Impost sobre la propietat immobiliària edificada 2013.
• Preus públics per a la instal·lació de rètols 2013 .

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
Revisió de les superfícies d’hotels, aparthotels i apartaments turístics:
Amb la voluntat de resoldre de forma efectiva l’aplicació de l’article 61 de
l’Ordinació Tributària, s’estableix el procediment intern per a les situacions
següents:
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• En cas que una planta estigui destinada majoritàriament a aparcament
cobert, malgrat les fitxes cadastrals desglossen les superfícies de totes les
zones, considerar la zona comuna d’aquestes plantes com a superfície
destinada a aparcament cobert.
• En el cas de zones de piscines interiors, no es computen a un percentatge
reduït ja que l’Ordinació indica:
“Superfície no construïda o descoberta dedicada, en general, a qualsevol aspecte de
l’activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d’aquesta
activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat”.

Així doncs una piscina exterior es pot considerar superfície descoberta
dedicada a aspectes complementaris de l’activitat i una piscina coberta no
tributa al 100%.
─ Atenent al que estableix l’article 8.1, Publicació de llistes, de la Llei 28/2007 del
22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista
provisional d’electors a partir del proper 30 de març.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç:
─ Número 3021012, de data 18 de febrer de 2013.
─ Número 3021031 de data 21 de febrer de 2013.
─ Número 3021083 de data 27 de febrer de 2013.
─ Número 3021092 de data 28 de febrer de 2013.
─ Número 3021107 de data 1 de març de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, nomenar funcionari 800 en període
de prova.
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- Publicar un edicte per contractar dos guies agents de l’administració de
caràcter eventural per la mina de Llorts. Una plaça pels mesos de juliol i agost i
l’altra des del 14 de juny fins el 13 d’octubre.
- Publicar un edicte per contractar un guia agent de l’administració de caràcter
eventual, per a les visites guiades diürnes de La Cortinada i nocturnes de la
mina de Llorts els mesos de juliol i agost.
- A proposta de la Junta, aprovar la modificació de l’article 9 i el text refós del
Reglament de Sistemes de compensació, i procedir a la seva publicació al
BOPA.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Donar conformitat a la demanda verbal per desmuntar la grua emplaçada a les
obres del Centre de Salut i Sala Social, previst pel dia 7 de març.
- A proposta de la Junta donar conformitat al conveni 24/13 i facultar el cònsol
major a signar-lo.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3021018, de data 20 de febrer de 2013.
- Número 3021032, de data 21 de febrer de 2013.
Obra Menor:
Número 3021098, de data 28 de febrer de 2013.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
A proposta de la junta, s’accepta la donació a favor del Comú d’Ordino d’una
parcel.la de terreny d'una superfície aproximada de VINT-I-CINC METRES
QUADRATS AMB SETANTA-SET DECÍMETRES QUADRATS (25,77m²) que se
segrega de la parcel·la amb ref. cadastral 3P02206 i es faculta els cònsols major i
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menor perquè, indistintament cada un d’ells, actuant en nom i representació del
Comú d’Ordino, atorguin l’escriptura pública de donació.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
- A proposta de la Junta:
• Deixar sense efecte la proposta d’acord de la Junta de Govern del 29 de
novembre de 2012, aprovada en Consell de Comú del 28 de desembre de
2012, en relació al conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els
set comuns del Principat d’Andorra per al desenvolupament d’accions
conjuntes de màrqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme.
• Donar conformitat al nou conveni de col·laboració i facultar qualsevol
d’ambdós cònsols a signar-lo.
El present conveni varia de l’acordat en data 29 de novembre de 2012 en la
tercera clàusula on s’elimina la menció de “l’ISI inclòs”.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement el descàrrec correspon a la següent
sanció de circulació:
Constat núm. 19357
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a
les següents sancions de circulació:
- Constat núm. 19330.
- Constat núm. 19329.
- Constat núm. 19437.
- Constat núm. 19440.
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- Constat núm. 19268.

BENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENT DE SOCIAL:
Acord:
Atesa la situació econòmica d’un ciutadà de la Parròquia, a proposta de la
treballadora social de Govern, realitzar excepcionalment un avançament de 350€ a
aquest ciutadà per fer-se un tractament mèdic a Barcelona. Un cop la CASS li hagi
reemborsat dit import, aquest el retornarà al Comú.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 7 de març de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 21 DE MARÇ DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 7 de març 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” 2013/63 per un import total de 11.806,09€
“O” 2013/61 per un import total de 1.049,37€
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• ACLO 2013/5958, 5959, 5960 i 5961 i O 2013/5954, 5955, 5956 i 5957 per
un import total de 1.616,34€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2013/5965, per un import total
de 771,90€.
• AC2013/5940 per un import de 5.015€.
• LO 2013/5937, per un import de 15.679,01€.
• LO 2013/5938, per un import de 6.000€.
• AC 2013/6035, per un import total de 50.358,24€.
• ACLO 2013/6036, per un import de 1.200€.
- Acords de resolució de sol·licitud:
• Número d'expedient 5001/2012, del 31/10/2012.
• Número d’expedient 5184/2013.
- Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació Tributària:
Número d’expedient 5178/2013, de data 1 de març del 2013.
- Modificacions pressupostàries :
• A proposta de la Junta, s’acorda un suplement de crèdit a Gabinet de
Cònsols, per un import de 40.610€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import
de 116€.
VALLNORD, SA
- Atesa la demanda realitzada per 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 “SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP DE NEU ORDINO-ARCALÍS,
SAU” (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
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crèdit vigent amb venciment el dia 3 d’abril del 2013 per un import màxim de
1.400.000€ i pel percentatge del 33,34% corresponent de la mateixa.
A proposta de la Junta, es dona conformitat a l’aval del Comú d’Ordino, en
qualitat d’accionista únic de la societat “SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP
DE NEU ORDINO-ARCALÍS, SAU” (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 vigent amb venciment el dia 27 de
març del 2013 per un import màxim de 800.000€ i pel percentatge del 33,34%
corresponent de la mateixa.
- A proposta de la Junta, s’aprova la modificació de l’Ordinació de preus públics
en els seus articles 25 i 28 i es procedeix a la seva publicació al BOPA.
- Sinistre edifici Clota Verda I a Ordino
• Ateses les circumstàncies excepcionals relacionades amb l’incendi de
l’edifici Clota Verda I que han motivat que els seus residents hagin de
abandonar temporalment les seves vivendes mentre durin les obres de
rehabilitació, suspendre o ajornar provisionalment durant 3 mesos, el
període voluntari de pagament dels tributs relacionats amb els seus
propietaris.
• En el mateix sentit, amb la voluntat d’ajudar a les víctimes del sinistre que ho
necessitin en el seu allotjament i durant el període en que no puguin tornar a
la seva vivenda, donar conformitat perquè el Comú assumeixi els dipòsits
inicials per la formalització del lloguer de les vivendes provisionals, que es
concretarà contractualment amb les immobiliàries corresponents i serà
recuperat a la finalització del contracte.
- Xecs en curs
L’any 2007 es va procedir a la dissolució i extinció de la societat pública
Iniciatives Turístiques d’Ordino. El Comú d’Ordino va quedar com a liquidador
de la societat i va emetre una sèrie de xecs pel retorn de les quotes
corresponents als diferents accionistes.
En el dia d’avui existeixen xecs sense recollir per un import total de 644,13€. Els
drets sobre aquestes quotes probablement ja es poden considerar com a
prescrits, en aquest sentit, enviar una última notificació als titulars
corresponents, donant un termini d’un mes per venir a recollir el xec o donar les
instruccions d’ingrés corresponents. Transcorregut aquest termini considerar
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aquestes deutes com a prescrits i procedir a l’anul·lació comptable
corresponent.

- Proveïdor 3645
Es dóna conformitat a la cancel·lació comptable per compensació dels drets i
obligacions del proveïdor 3645 que es poden considerar prescrits.

- Central de compres
• No renovar el contracte de subministrament 19/2009 i procedir a la
convocatòria d’un nou concurs per a l’homologació d’aquests productes.
• Mitjançant l’autorització de despesa núm. 2013/6141, de 7.000€, donar
conformitat al plec de bases i a la convocatòria del concurs corresponent,
amb caràcter d’urgència, per la contractació del subministrament d’un
vehicle pel Servei d’atenció domiciliària del Comú. Codi PB/CSU/13-F

GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
- Sotmetre a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú, modificar la
composició de la comissió de límits parroquials, a demanda del Quart d’Ordino.
President : Bonaventura Espot Benazet
Vicepresidenta : Consol Naudí Baixench
Vocals : Miquel Pujal Rius
Enric Dolsa Font
Mercè Riba Coma, Representant nomenada pel Quart d’Ordino
Eusebi Estragués Coma
Pere Babi Picolo
- Donar conformitat al “Procediment de tancament i obertura de la carretera
d’Arcalis per risc d’allaus” aprovat per Govern, i aplicar-lo a la nostra corporació
a fi de coordinar les accions amb els departaments implicats.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat al conveni 25/13 i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signarlo.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
─ A proposta de la Junta s’aprova l’“Ordinació de modificació de l’Ordinació
d’organització i funcionament del Comú d’Ordino” i es procedeix a la seva
publicació al BOPA.
─ A proposta de la Junta s’aprova el “Reglament de cancel·lació de negocis” i es
procedeix a la seva publicació al BOPA.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3019577, de data 3 de setembre de 2012.
─ Número 3020632, de data 3 de gener de 2013.
─ Número 3020654 de data 8 de gener de 2013.
─ Número 3021200, de data 13 de març de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Publicar un edicte per contractar 5 operaris de manteniment, agents de
l’administració de caràcter eventual, per al departament de Serveis públics. El
període de contractació es preveu de l’1 de maig al 31 d’octubre.
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- Publicar un edicte per contractar 1 vigilant, agent de l’administració de caràcter
eventual, per l’aparcament. El període de contractació es preveu de l’1 de maig
al 30 de setembre.
- Publicar un edicte per contractar 7 agents de l’administració de caràcter
eventual per al casal d’estiu pels mesos de juliol, agost i primera setmana de
setembre.
- Publicar un edicte per contractar 2 monitors agents de l’administració de
caràcter eventual per les colònies d’estiu.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- A proposta de la Junta, es dona conformitat a l’execució de la 2a fase del
plurianual, amb aplicació a la dotació del pressupost 2013, per un import de
68.879,96€, més l’impost corresponent vigent l’IGI (4,50 %).
- A proposta de la Junta, es dona conformitat a la resolució del conveni 70/2008 i
es faculta a la cònsol menor a signar-lo.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
- Número 3021169, de data 11 de març de 2013.
- Número 3021214, de data 18 de març de 2013.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- Aprovar els polígons cadastrals que es detallen a continuació, incorporar
definitivament al cadastre parroquial la informació gràfica i alfanumèrica referent
als béns immobles inclosos en aquests polígons cadastrals i procedir a la seva
publicació al BOPA.
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Núm. Polígon
111
112
119
120
121
122
123
124
125
126
128
136
188
190
191
195
511
526

Zona
Prat del Quadro
Tornall i Serradora de Nicolau
Costa de la Ferreria
Prat de la Farga
La Uïna
Prats de Santa Bàrbara i Ferreria
Borda de l’Any de la Part
L’Any de la Part
Els Colls
Borda de l’Any de la Part
Pont d’Ordino
Prat de la Farga
Turonet Roig del Roc de la Cauba
Prat del Quadro
Terra Rodona
Prat del Jan
Bosc Gran de l’Any de la Part i El Solà
Solà de l’Any de la Part

- Comunicar aquesta aprovació a cada titular de drets sobre béns immobles
inclosos en els esmentats polígons cadastrals, i també les resolucions a les
al·legacions que han estat presentades.

TURISME I ESPORTS

TURISME:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC2013/3449, 2.146,00€.
A tal efecte, es dona conformitat al contracte 29/2013
d’ambdós cònsols a signar-lo.
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ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Acord:
Aprovar les noves bases del 21è Concurs de Pintura de la Parròquia d’Ordino per
aquest any.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
A proposta de la Junta, es dona conformitat a l’Ordinació Reguladora de la Higiene
Pública i Protecció Ambiental de la Parròquia d’Ordino i es procedeix a la seva
publicació al BOPA.

BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Acord:
A proposta de la Junta es dona conformitat a la modificació del Reglament de
l'Escola Bressol, i es procedeix a la seva publicació al BOPA.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 21 de març de 2013, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 28 de març de 2013.
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