CONSELL DE COMU
28 de juny de 2012

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:07
Hora d’acabament: 17:15
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
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Excusa la seva absència : l’Hble. Sra. Eva Font Denjean
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31 de maig de
2012.
2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 31 de maig i del 7, 14 i 21 de juny de 2012.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31
de maig 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 31 de maig
de 2012.

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 31 de
maig i del 7, 14 i 21 de juny del 2012 :
JUNTA DE GOVERN DE 31 DE MAIG 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” :
Núm. 2012/320 : 48.327,26€
• ACLO 2012/14057, per un import de 977,69€.
• ACLO 2012/14175, per un import de 6.683,95€.
• ACLO 2012/14149, per un import de 4.632,05€.
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• LO 2012/14197, per un import de 1.200€.
- Acords de resolucions de sol·licituds:
• Número d’expedient 4657/2012, de data 27 d’abril del 2012.
• Número d’expedient 4647/2012, de data 19 d’abril del 2012.
- A proposta de la junta de govern, s’aproven les modificacions pressupostàries
següents:
• Transferència de crèdit per un import de 84€ a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Joventut.
• Transferència de crèdit per un import de 93€ a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Joventut.
• Suplement de crèdit per un import de 1.602,98€.
• Transferència de crèdit per un import de 720,36€ a la Conselleria de Turisme
i Esports.
- A proposta de la junta, es modifica l’Ordinació de preus públics :
Ordinació de 28-6-2012 de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de novembre
de 2011.
Vista l’Ordinació de preus públics, del 24 de novembre del 2011, publicada al BOPA núm.
76, del 7 de desembre del 2011.
Atès l’article 26 Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar.
Atesa la voluntat d’estipular el preu de l’activitat de colònies per a joves (Llafranc).
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 28 de juny de 2012 ha aprovat la
següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 24 de novembre del
2011
Article únic
S’acorda modificar el títol de l’article 26, Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura,
Joventut i Benestar, l’apartat 1. Fet generador, i afegir a l’apartat 2. Imports, el subapartat 9
Colònies per a joves, que queda amb el redactat següent:
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Article 26
Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i de la Conselleria de
Benestar Social
1. Fet generador
La realització de les activitats que ofereixen la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i la
Conselleria de Benestar social.
2. Imports
9. COLÒNIES PER A JOVES
De 12 a 16 anys – Estada de 5 dies

210 €

Aquesta activitat està limitada a 24 places.
Disposició final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat a la demanda, efectuada el passat 14 de maig, de la Promotora
d’Ensenyament Integral La Salle, i deixar-los la pantalla gran per a la realització de
l’acte acadèmic que se celebrarà a l’auditori nacional d’Andorra, el dia 28 de juny
d’enguany.
En contrapartida apareixerà l’escut del Comú d’Ordino com a col·laborador, en la
seva publicitat.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3018640, de data 23 de maig de 2012.
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4/23

─ Número 3018641, de data 23 de maig de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vista la necessitat de mantenir les instal·lacions del CEO obertes per a ús dels
corredors, amb motiu de l’Andorra ultratrail 2012, que se celebra els propers
dies 7 i 8 de juliol, s'acorda la retribució de les hores extres que realitzi el
personal del Comú. El cost d'aquestes hores va a càrrec de l'empresa
organitzadora i correspondran bàsicament al servei de neteja, recepció i servei
de vigilància de la zona de relax, durant la nit de dissabte i durant el diumenge.
-

Autoritzar la funcionària 420 i l’agent de l’administració de caràcter eventual
201, a assistir a la Convenció Fitex Fitness els propers dies 9 i 10 de juny a
Barcelona. Assistint a aquesta convenció, no caldrà fer el reciclatge de body
pump ni el de body balance enguany.

-

Vista la necessitat de donar continuïtat al servei de neteja i consergeria exigit pel
Ministeri d’educació, per a poder continuar gestionant el pavelló de les escoles,
en horari extraescolar i estiu, renovar el contracte de l’agent de l’administració
de caràcter eventual 515.

-

Es proposa contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 733,
durant el mes d’agost, per a les visites guiades d’Ordino i la Cortinada. Aquest
agent ja ha treballat els estius anteriors i compta amb el curs de guia de
patrimoni cultural.

-

Es proposa contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 180 per a
realitzar les tasques de vaquer a partir del 7 de juny.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
En relació a les llicències d’obres que estan a punt de prescriure o que no han
estat finalitzades, donar conformitat a enviar una carta als propietaris, amb
acusament de rebuda, informant-los :
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• Que els terminis per finalitzar l’obra establerts a la resolució autoritzada,
segons el reglament, estan a punt de caducar.
• Que pot presentar una nova sol·licitud demanant una pròrroga per la
finalització de les obres.
• I que en el cas que no se sol·liciti cap pròrroga, la llicència quedarà prescrita,
així com tots els drets adquirits.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
-

Número 3018574, de data 16 de maig de 2012.

-

Número 3018604, de data 21 de maig de 2012.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Procedir a la càrrega de les dades cadastrals a l’aplicació informàtica SITAND, per
la seva futura aprovació, dels béns immobles inclosos en els polígons cadastrals
corresponents al terme d’Ordino, excepte els dels polígons cadastrals núm. 129 Lloser d’Ordino, 130 - Santa Caterina i 131 - Bony de la Gonarda i l’Encontrella.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
S’informa i es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Aprovada la corresponent transferència de crèdit i d’acord amb l’informe tècnic
elaborat per la mesa de contractació, adjudicar els treballs per a la neteja de vidres,
estructura metàl·lica i conductes de ventilació durant la parada tècnica del CEO.
Acord :
Donar conformitat a la continuïtat de les promocions del CEO amb els posseïdors
del Carnet Jove que obtindran el mateix descompte que un resident d’Ordino en
els serveis següents :
- entrada 1 dia
CC/12-06-28
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- matricula de soci

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
− A proposta de la junta es modifica l’Article 4, punt 2 de l’Ordinació de
senyalització d’itineraris d’iniciativa privada, amb el contingut següent:
Correcció d’errata del 28-6-2012 per la qual s’esmena l’error de transcripció constatat en
l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada, de data 29 de setembre de
2011.
En l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada de data 29 de setembre de
2011, publicada al BOPA núm. 72 - any 23 - de data 24 de novembre de 2011 hi ha una
errata en el redactat de l’apartat 2 de l’article 4, Senyalització: tipus, producció, implantació
i retirada.
ON DIU:
...
Article 4. Senyalització: tipus, producció, implantació i retirada
...
2. En tot cas, el tipus de senyalització pels itineraris permanents s’ha d’ajustar sempre a
aquestes característiques dels seus elements:
a. Suport homologat: fita de fusta tractada (autoclau) de 10 o 12 cm de diàmetre i de 200
cm d’alçada visible.
b. Placa homologada: placa metàl·lica galvanitzada o d’alumini de 9 cm x 10 cm per una
placa horitzontal; o de 8 cm x 10,5 cm per una de vertical amb gravat o en vinil. El gruix,
tant en horitzontal com en vertical, ha de ser d’entre 1 i 3 mm. Hi ha de constar
únicament el pictograma identificatiu de la ruta aplicable a la fita o al suport de la
senyalització. El color de fons ha de ser Ral 1013 (Perlweis) i s’han de deixar 2,5 cm a la
part inferior quan sigui necessari afegir un senyal direccional per impedir possibles
confusions.
A l’annex núm. 3 d’aquesta Ordinació hi consta la configuració dels diversos tipus de
senyal acceptats.
…
HA DE DIR:
...
Article 4. Senyalització: tipus, producció, implantació i retirada
...
2. En tot cas, el tipus de senyalització pels itineraris permanents s’ha d’ajustar sempre a
aquestes característiques dels seus elements:
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a. Suport homologat: fita de fusta tractada (autoclau) de 10 o 12 cm de diàmetre i de 100
cm d’alçada visible.
b. Placa homologada: placa metàl·lica galvanitzada o d’alumini de 6,3 cm x 7 cm per una
placa horitzontal; o de 9,18 cm x 7 cm per una de vertical amb gravat o en vinil. El gruix,
tant en horitzontal com en vertical, ha de ser d’entre 1 i 3 mm. Hi ha de constar
únicament el pictograma identificatiu de la ruta aplicable a la fita o al suport de la
senyalització. El color de fons ha de ser Ral 1013 (Perlweis) i s’han de deixar 2,3 cm a la
part inferior quan sigui necessari afegir un senyal direccional per impedir possibles
confusions.
A l’annex núm. 3 d’aquesta Ordinació hi consta la configuració dels diversos tipus de
senyal acceptats.
…

- Donar conformitat al preu de venda al públic del nou tríptic del parc natural:
Preu de venda al públic : 1,00 €

BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
S’informa i es resol favorablement la proposta de contractació següent:
D’acord amb l’informe tècnic elaborat per la mesa de contractació adjudicar els
treballs de la neteja dels vidres de l’Escola Bressol la Baldufa.

Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la
Junta de Govern del 31 de maig, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 7 DE JUNY DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Excepció al procediment habitual de la Central de Compres:
Vista la modificació del procediment de la Central de Compres acordada per la
Junta de Govern en data 22 de març de 2012, es considerarà una excepció
l’adquisició de cartells, díptics, butlletes i, en general, la documentació de caire
publicitari que s’encomana a les impremtes, atès que contempla aspectes
artístics i de disseny.
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”
Núm. 2012/326 : 25.642,71€
• ACLO 2012/14466, per un import de 144,85€.
• ACLO 2012/14398, per un import de 25€.
• ACLO 2012/14400 i OPNP 2012/14401; 2012/14402, per un import total de
16.320€.
• OPNP 2012/14471, per un import de 368,50€.
• ACLO 2012/14322, per un import de 488,80€.
• ACLO 2012/14324, per un import de 1.350€.
• ACLO 2012/14325, per un import de 1.600€.
• ACLO 2012/14326, per un import de 1.500€.
- Central de compres :
Per acord de la Junta de Govern del 10 de novembre del 2011, es va adjudicar el
contracte 95/2011 pel subministrament de material i consumibles d’informàtica
pels següents materials:
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- Evolis R3011 Ribbon Color
- Evolis R3011 Ribbon Black
- Usb 16 Gb
- Ratolí Usb òptic
D’acord amb les bases del concurs convocat per edicte de data 14 de juny del
2011, conjuntament amb el Comú de la Massana, un cop realitzada l’adjudicació
calia formalitzar el contracte en un termini de 30 dies, així com, aportar la fiança
definitiva.
Atès que desprès de diverses comunicacions amb el contractat, aquest no s’ha
presentat per a dur a terme aquestes formalitzacions, havent superat en escreix els
terminis per realitzar-lo, es dóna conformitat a resoldre el contracte i anul·lar
l’adjudicació.
- Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 4709/2012, de data 17 de maig del 2012.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
A proposta de la junta, donar compliment al que preveuen els articles 9 i 12 de la
Ordinació d’organització i funcionament dels comuns i delegar a la Junta de
Govern la facultat d’incoar i resoldre expedients en matèria de cadastre.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
- Creació de formularis de tràmits:
• A demanda del responsable del departament d’Agricultura i Medi Ambient,
es crea el formulari i el tràmit de la “Sol·licitud per realitzar activitats al parc
natural de la vall de Sorteny” (T3-330) – annex 2. El tràmit es crea sense
resolució, ja que el despatx tramitador preveu contestar per carta.
• A demanda de la responsable del departament d’Educació, Cultura i
Joventut, es crea el formulari i el tràmit de “Sol·licitud d’inscripció a l’escola
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d’art” (T3-331) – annex 3. En aquest cas cal crear un nou usuari de tràmits,
ja que cal un nou despatx tramitador. El tràmit es crea sense resolució.
• A demanda de la responsable del departament d’Educació, Cultura i
Joventut es modifica el formulari de “Sol·licitud de baixa a les activitats del
departament d’Educació, Cultura i Joventut” (T3-315) – annex 4. S’inclou la
possibilitat de donar-se de baixa de l’activitat de l’Escola d’art.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
- Autoritzar l’interventor a assistir al curs “nou Software per elaboració de
pressupostos GEMA”, el proper dia 18 de juny a Barcelona. La formació és
gratuïta.
- A proposta de la junta s’aprova la modificació de l’article 55-6 de l’Ordinació de
la Funció Publica a fi de preveure l’acumulació en dies de les hores
corresponents a dit permís, amb el redactat següent:
Ordinació del 28-6-2012 de modificació de l’Ordinació de Funció Pública del Comú d’Ordino
Vista l’Ordinació de la Funció pública del 18 de desembre del 2002, publicada al Bopa núm. 99
del 27 de desembre del 2002;
Vista la modificació realitzada en data 26 de febrer del 2003, de la disposició addicional primera
de l’Ordinació de la Funció Pública, publicada al Bopa núm. 22 del 12 de març del 2003;
Vista la modificació realitzada en data 22 de febrer de 2006, dels articles 35, Període de prova;
39, Excedències; 40, Reingrés al servei actiu dels funcionaris en excedència; 55, Permisos
administratius; 56, Vacances; 60, Estructura retributiva; 66, Faltes lleus; 67, Faltes greus; 68,
Faltes molt greus, de l’Ordinació de la Funció Pública publicada al Bopa núm.18 de l’1 de març
del 2006;
Vista la modificació realitzada en data 19 de desembre de 2008, de l’apartat d) de l’article 60,
Estructura retributiva; de l’apartat 2 de la Disposició addicional tercera i de l’apartat 1 de la
Disposició transitòria de l’Ordinació de la Funció Pública publicada al Bopa núm. 96 del 31 de
desembre de 2008;
Vista la modificació realitzada en data 23 d’abril de 2009, de l’apartat 3 de l’article 15, Grups
funcionals, ocupacions professionals tipus i nivells de classificació, de l’article 16, Grup A, i de
l’annex 1, retribució anyal mínima i màxima, de l’Ordinació de la Funció Pública publicada al
Bopa núm. 33 del 6 de maig del 2009;
Vista la modificació realitzada en data 29 d’abril de 2010, de l’article 55, permisos
administratius, publicada amb el text refós en el BOPA núm. 28 de data 12 de maig de 2010;
Vista la voluntat d’introduir diversos canvis en el contingut de l’article 55, permisos
administratius, de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú d’Ordino;
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El Comú d’Ordino, en la seva sessió ordinària de Consell de Comú de data 28 de juny de 2012
aprova la següent:
ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE FUNCIÓ PÚBLICA
Article únic
Es modifica l’apartat 6, permís administratiu per l’atenció a un fill menor de nou mesos, de
l’article 55, permisos administratius, segons el redactat següent:
Article 55
Permisos administratius
...

6. Permís administratiu per l’atenció a un fill menor de nou mesos
6.1 Durant els 9 mesos següents a la data del part, el progenitor que alimenti al seu fill està
autoritzat interrompre el seu treball amb aquesta finalitat durant dues hores diàries, que es
poden distribuir en períodes d’una hora cada un o en un sol.
En cas de part múltiple, el permís administratiu és de tres hores diàries.
6.2 Quan l’horari de treball de la persona interessada no és de jornada completa, el permís
administratiu és proporcional al temps efectiu treballat.
6.3 El personal interessat pot sol·licitar l’acumulació d’aquestes hores diàries i gaudir d’un
permís retribuït equivalent a 40 dies naturals, o a 60 dies naturals en cas de part múltiple, a
continuació de la data d’alta del període de descans establert per la normativa vigent
(maternitat). Aquesta sol·licitud s’haurà d’adreçar al departament de gestió i

desenvolupament humà 45 dies naturals abans de la data d’alta del període de
descans.
6.4 En la sol·licitud prèvia adreçada al departament de gestió i desenvolupament humà, la
persona interessada ha d’adjuntar un certificat emès per l'empresa on treballa l'altre progenitor i
que acrediti que aquest no gaudeix del període de descans establert per la normativa vigent.
6.5 En el supòsit que ambdós progenitors de l’infant siguin treballadors d’aquest Comú, el
permís només es pot atorgar a un sol d’ells indistintament sempre que l’altre no gaudeixi del
període de descans establert per la normativa vigent.
....
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’hi oposin a l’establert en
la present ordinació.
Disposició final
Aquesta ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPA
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Es proposa resoldre favorablement les sol·licituds de demandes de targes de bus
als menors de 18 anys, no residents a la parròquia d’Ordino, i fills de pares
separats, en el cas que un dels dos progenitors resideixi a la parròquia, amb les
mateixes condicions que un menor resident.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3018776, de data 4 de juny de 2012.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
− S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2012/14750, per un import de 3.003,36€.
- S’informa i es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Número 2012/14565, per un import de 26.428,69€, impostos indirectes
inclosos.
D’acord amb l’article 4 del plec de bases, els treballs s’hauran d’efectuar
durant el període de la parada tècnica que està previst entre el dia 18 de juny i
el 6 de juliol inclosos.
Acords:
- Donar conformitat a que el FC ORDINO assumeixi la gestió de l’activitat de
Gimnàstica rítmica, actualment gestionada per la secció esportiva Comú
d’Ordino, a partir del proper curs escolar 2012-2013.
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- Donar conformitat al contracte de subvenció entre el Comú d’Ordino i el FC.
ORDINO.
- Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO com a obsequis per la
travessa d’Ordino prevista pel dia 5 d’agost.
- Donar conformitat a cedir la sala del CEO per impartir classes de Karate, tots
els dimarts i dijous, a partir del curs vinent.

Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la
Junta de Govern del 7 de juny de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 14 DE JUNY DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 7 de juny 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” :
Núm. 2012/355 : 6.826,93€

•

ACLO 2012/15642, per un import de 150.000€.

•

ACLO 2012/15597, 2012/15595 i 2012/15596 per un import total de
9.147,93€.
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- A proposta de la junta, s’aprova, la modificació pressupostaria següent:
Suplement de Crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per un
import de 2.500€.
- Acords de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària:
• Número d’expedient 4772/2012, de data 5 de juny del 2012.
• Número d’expedient 4777/2012, de data 7 de juny del 2012.
- Baixa d’actius immobilitzats:
A proposta de la junta de govern, donar de baixa del registre d’immobilitzats,
els actius següents del Centre esportiu d’Ordino:
1 Cabina solàrium vertical
RIOTAO

Equipament del Centre esportiu

Aquest material va ser adquirit el 23/5/2001, segons immobilitzat 2001/117 per
un import de 20.674,82€ i es troba totalment amortitzat comptablement.
Actualment no funciona i es considera inviable la seva reparació.
Aquest material es portarà a la deixalleria per la seva destrucció.
- Acord de delegació:
Delegar al Conseller de Finances, l’Hble. Sr. Jordi Ordoñez Adellach, la
representació del Comú d’Ordino en les assemblees generals de CALDEA i de
CAMPRABASA SA.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3018777, de data 4 de juny de 2012.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Informació:
El dia 5 de juny va tenir lloc la cinquena subhasta per la venda de les places
d’aparcament 1 a 17, 20 a 21, 24 a 27, 30 i 31 de l’aparcament de la Covanella
en la qual no hi va haver cap postor.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3018839, de data 11 de juny de 2012.
Obra Menor:
Número 3018806, de data 7 de juny de 2012.
Obra Major:
Número 3018624, de data 22 de maig de 2012.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
− Acordar l’assistència de la funcionària 619 a la presentació del jaciment de la
Margineda el dia 19 de juny, i la dels agents de l’administració de caràcter
eventual 692 i 011 el dia 20 de juny d’enguany.
− Donar conformitat a l’aportació de 58 guies de camins d’Andorra i de 58 tríptics
del parc natural de la Vall de Sorteny a un grup de 58 alumnes de l’Institut
nacional d’educació física de Catalunya guiat pel Professor Feliu Funollet.
Aquest grup visitarà Andorra i Ordino aquest mes de juny.
− Dins el projecte per la dinamització del centre històric d’Ordino que es realitza
conjuntament amb el Departament de Comunicació i Sistemes d’Informació,
acordar el nom de No te’l perdis, com a eslògan del centre històric i el
d’Ordino reviu pel de l’exposició de fotografies de l’Arxiu Nacional.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat a que el FC ORDINO instal·li una caseta de venda de begudes
de l’empresa DISAND a l’entrada del camp de futbol i així poder oferir begudes als
visitants del torneig de futbol que es celebra aquest cap de setmana.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
− Aprovar el Pla de gestió del parc natural de la vall de Sorteny pel període 20122015.
− Establir un nou preu públic pel conjunt de tríptics d’interpretació del parc natural
de la vall de Sorteny de 3€.
− Autoritzar les colònies d’AINA a fer un foc de campament al refugi de Rialb el
dia 8 d’agost d’enguany.

Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la
Junta de Govern del 14 de juny de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 21 DE JUNY DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
Certificat de dipòsit
S’ha renovat amb Banc de Sabadell la formalització d’un certificat de dipòsit per un
import d’un milió d’euros a tres mesos, al tipus d’interès del 2,50%. El tipus aplicat
al darrer període va ser del 2,65%.
Acords :
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”
Núm. 2012/377 : 28.882,09€
• LO 2012/16241, per un import de 904,80€.
• OPNP 2012/16496, per un import de 451,35€.
- Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import
de 646€.
•

Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per un

import de 3.675€.
− Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació tributària:
Número d’expedient 4646/2012, de data 17 d’abril del 2012.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
Facultar al Cònsol Major d'Escaldes-Engordany, per a què en nom i representació
del Comú d'Ordino, conjuntament amb la resta de Comuns, convoqui el concurs
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públic i aprovi el corresponent expedient de contractació per a la concessió
administrativa del forn incinerador del cementiri de La Plana.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acords:
−

Donar conformitat al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i el
Comú d’Ordino, per utilitzar l’Auditori Nacional d’Andorra durant el
desenvolupament del XVI Curs Internacional d’estiu sobre música i idiomes
(language and music for life),

− A proposta de la junta de govern, aprovar el nou Reglament de règim intern de
la Biblioteca Comunal d’Ordino.
− Donar conformitat a la demanda dels Srs. Jaume Riba i Àlex Tena i autoritzarlos a projectar els dies 26 de juny a la Seu d’Urgell i el 30 de juny a Artedó, dins
de la 6a Mostra de cinema de muntanya del Pirineus “Picurt”, el documental “El
Pic d’Arcalís, la Muntanya Solar”.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informacions:
Tràmits
─ A demanda de la responsable del departament d’Educació, Cultura i Joventut,
es modifica el formulari de la “Sol·licitud d’inscripció a l’escola de música de les
valls del Nord” (T3-314, V 15.6.12) – annex 1. El període d’inscripció per al curs
2015-2013 és del 15 al 29 de juny.
─ Per carta entrada en data 13 de juny d’enguany la ministra de Salut i Benestar
sol·licita un llistat d’etiquetes dels residents majors de 65 anys, per enviar la
invitació a la festa magna d’enguany.

Segons el que disposa l’article 17 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre,
qualificada de protecció de dades personals, les dades censals es poden
comunicar a altres organismes oficials que ho requereixin, quan aquestes
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dades són necessàries per l’exercici de les seves funcions i quan el domicili és
una dada rellevant. Es proposa lliurar el llistat d’etiquetes sol·licitat.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Utilització de nom
Número 3018891 de data 14 de juny de 2012.
Comerç
─ Número 3018616, de data 21 de maig de 2012.
─ Número 3018931, de data 19 de juny de 2012.
─ Número 3018932, de data 19 de juny de 2012.
─ Número 3018938, de data 19 de juny de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Informacions
− L’agent de l’administració de caràcter eventual 880 va causar baixa, per motius
personals, el passat dia 10 de juny
− El funcionari 436 gaudeix d’una excedència sense reserva de plaça des de l’1
de juliol de 2010. L’article 40.2 de l’OFP estableix que “el funcionari en situació

d’excedència sense reserva de plaça ha de sol·licitar el reingrés 3 mesos abans
de l’acabament del temps d’excedència. Si no ho fa, (...), es considera que la
persona interessada renuncia a la seva condició de funcionari.” La seva
excedència finalitza el proper dia 30 de juny i no ha fet cap sol·licitud de
reingrés, per tant ha perdut definitivament la seva condició de funcionari.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Vista la sol·licitud, donar conformitat a instal·lar una parada de bus, en sentit
baixada, a l’Av. De Santa Pere del Serrat, a l’alçada de l’Aparthotel Rialb.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Informacions:
- Carta del ministre d’Economia i Territori de data 14 de juny, informant que vist
l’informe de la CTU del 5 de juny d’enguany, han acordat l’aprovació prèvia de
la desena modificació del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Ordino.
- Carta del ministre d’Economia i Territori de data 15 de juny, en la qual ens
annexa una còpia del projecte núm. 0014/2012 “Eixample de la carretera
general núm. 3 i formació de rotonda de gir a la Cortinada”, aprovat pel Govern
en la seva sessió de data 13 de juny.
- Carta del ministre d’Economia i Territori de data 15 de juny, en la qual ens
annexa una còpia del plec de bases núm. 1374 “Campanya de reconeixements
geològics – geotècnics per a les obres d’ampliació del centre escolar Germans
de Riba”, aprovat pel Govern en la seva sessió de data 13 de juny.
- Carta del ministre d’Economia i Territori de data 18 de juny, en resposta a la
nostra carta de data 10 de maig, que literalment diu: “no hi ha objeccions a
manifestar en relació al compliment del Reglament de construcció pel que fa a
la modificació del terreny d’acord amb el sistema d’ordenació volumètrica, ni
tampoc en relació al compliment dels punts e) i j) de la fitxa urbanística de la
unitat d’actuació UA-18.B”.
Acord:
A proposta de la junta, s’aprova el Decret de modificació definitiva de les
modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino
acompanyat d’un annex de justificació.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
-

Número 3018885, de data 14 de juny de 2012.

-

Número 3018907, de data 15 de juny de 2012.

-

Número 3018942, de data 19 de juny de 2012.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
A proposta de la junta, s’aprova:
• Incoar un expedient administratiu per a la resolució de les divergències
existents respecte als límits i la superfície de la parcel·la “PRAT DE LA
BORDA” i la finca “PRAT RODÓ”.
• Notificar als interessats l’obertura de l’expedient administratiu concedint-los
un termini de 15 dies hàbils per consultar la documentació obrant a
l’expedient, al·legar el que creguin escaient i aportar la documentació que
considerin oportuna en defensa dels seus drets.
• Practicar els restants actes d’instrucció que siguin necessaris.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat a la planificació de les classes dirigides de fitness de juliol, agost
i part de setembre segons els resultats obtinguts del qüestionari.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a
les següents sancions de circulació :
− Constat núm. 18966.
− Constat núm. 18976.
− Constat núm. 18982.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
− Demanar a Govern que declari zona de seguretat, tota la zona d’explotació del
Camp de Neu d’Ordino-Arcalís, amb prohibició de l’exercici de caça, entre l’1
de novembre de 2012 i el 30 d’abril de 2013.
− Mitjançant l’autorització de despesa número 2012/00014200, aprovar el plec
de bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs
públic nacional per la contractació d’una auditoria energètica del Centre
Esportiu d’Ordino i propostes de millora energètica i publicar l’edicte
corresponent (Codi; PB/CTTO/12-K).
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Número 3018925, de data 18 de juny de 2012
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

Es ratifica la junta i s’aproven els acords i les propostes de la
Junta de Govern del 21 de juny de 2012, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 28
de juny de 2012.
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