CONSELL DE COMU
28 DE NOVEMBRE DE 2013
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17: 08
Hora d’acabament: 17: 33
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
Èric Bartolomé Levos

Excusa la seva absència : L’Hble Sr. Enric Dolsa Font

La secretària general: Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31 d’octubre de
2013.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 29 i 31 d’octubre i del 7,14 i 21 de novembre de
2013.
3. Proposta d’aprovació del pressupost 2014, de l’Ordinació pressupostària
corresponent i de la memòria justificativa d’ingressos.
CC/13-11-28

1/20

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2014.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2014.

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 31
d’octubre 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 31 d’octubre
de 2013.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 29 i 31 d’octubre i
del 7, 14 i 21 de novembre de 2013 :

JUNTA DE GOVERN DE 29 D’OCTUBRE DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Proposta de la Conselleria de Finances:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acord:
Ordino Studios.
S’acorda sol·licitar i requerir a l’entitat bancària corresponent l’execució total i
immediata de l’aval per un import de 10.958,20€.

Es ratifica l’acord de la Junta de Govern del 29 d’octubre de
2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 31 D’OCTUBRE DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/633, per un import total de
73.421,43€.

-

Resoldre els contractes d’abonament corresponents a les places d’aparcament
PU-239 i PU-241 i procedir a la notificació corresponent.

-

Central de compres :
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
AC 2013/33492, adjudicar el concurs per al subministrament d’una moto quad
pel departament de Serveis.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a organitzar el tradicional quinto de Nadal, el dia 6 de desembre
de 2013, a les 21 hores.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acords:
-

Donar conformitat perquè l’agent de l’administració de caràcter indefinit 514
realitzi uns tallers de cànnabis, a diferents escoles, durant el curs escolar 20132014.

-

Donar conformitat al conveni 118/13.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3023257, de data 22 d’octubre de 2013.
─ Número 3023333, de data 29 d’octubre de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 943 per un període de
dos anys

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
- Número 3023289, de data 24 d’octubre de 2013.
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- Número 3023055, de data 26 de setembre de 2013.
Obra Major:
Número 3021953, de data 5 de juny de 2013.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201300033477 per un import de 300€.
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda del Servei de planificació de xarxes d’Andorra
Telecom mitjançant correu electrònic del 23 d’octubre de 2013 i lliurar-los la
numeració dels vials en suport digital format dgn, corresponents a les zones
d’Ordino, el Serrat, Llorts i Arans, actualment ja definida.

-

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
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

116
147
-

Zona
El Puiet
Camp de la Tanada – Pleta Terra Major – Pleta dels Mollassos

Resposta al recurs d’alçada núm. 8.162.414, del 4 d’octubre de 2013.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 31 d’octubre de 2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 7 DE NOVEMBRE DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 31 d’octubre de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

Donacions Consellers
Es dóna conformitat a:

-

-

Mantenir el romanent de les donacions de l’exercici 2012 per a ajuts socials.

-

Crear un nou fons per al finançament d’actuacions que decidiran els
Consellers donants.

-

Aprovar la modificació pressupostària corresponent.

Ordres de pagament
•

ACLO 2013/34439, per un import de 755.887,10€.

•

A proposta de la junta, donar conformitat a l’ordre de pagament ACLO
2013/33803, per un import de 200.000€.

•

ACLO 2013/33805, per un import de 1.200€.

•

A proposta de la junta, donar conformitat a formalitzar amb l’ASSOCIACIÓ
DE BANCS D’ANDORRA l’amortització parcial anticipada del préstec actual
per un import de 1.126.000€, prèvia aprovació del suplement de crèdit
corresponent.
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-

-

Modificacions pressupostàries
•

A proposta de la junta, aprovar un suplement de crèdit per un import de
1.086.000€.

•

Ampliació de crèdit a la Conselleria de Benestar Social per un import de
3.000€.

Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 5651/2013, de data 24 d’octubre del 2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informen i resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3022972, de data 18 de setembre de 2013.
─ Número 3023368, de data 5 de novembre de 2013.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3023298, de data 25 d’octubre de 2013.
Obra Major:
Número 3022481, de data 2 d’agost de 2013.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número de registre 3023317.
S’informen i es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les
següents sancions de circulació :
-

Constat 19871.

-

Constat 19955.

-

Constat 19956.

S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a
les següents sancions de circulació :
-

Constat 20034.

-

Constat 20038.

-

Constat 19980.

-

Constat 19981.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 28/06.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 7 de novembre de 2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 14 DE NOVEMBRE DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 7 de novembre 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” 2013/652, per un import total de
23.538,14€.

•

OPNP 2013/34647, per un import de 30€.

•

OPNP 2013/34585, per un import de 140€.

•

OPNP 2013/4803, per un import de 10.431€.

-

Resoldre de mutu acord els contractes 25/2012 i 113/2011.

-

Modificacions pressupostàries:
•

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per
un import de 700€.

•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import
de 650€.

•

A proposta de la junta, s’aprova modificar l’acord del Consell de Comú del
31 d’octubre de 2013, proposat per la Junta de Govern del 17 d’octubre de
2013, en relació al suplement de crèdit per un import de 1.259.811,83€.
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-

-

Acords de resolució de sol·licitud:
•

Vista la voluntat d’alguns Consellers de donar la seva paga extraordinària
prevista per a l’exercici 2013, acordar la modificació pressupostària
corresponent.

•

Número d’expedient 5580/2013, de data 20 de setembre del 2013.

•

Número d’expedient 5583/2013, de data 23 de setembre del 2013.

Central de compres:
Adjudicar el concurs pel contracte per l’homologació dels subministraments de
productes químics per a les piscines i la zona de relaxació del Centre esportiu
d’Ordino.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC. 31073 : 783,75€
Acord:
Donar conformitat al programa de Nadal 2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
-

Vista la carta presentada en data 13 de novembre de 2013:
1. Resoldre el contracte 2/09 de data 31 de juliol de 2009, amb l’empresa
Produccions i serveis audiovisuals del Pirineu, SLU, sense dret a cap
indemnització, a comptar de la data de notificació d’aquesta resolució.

CC/13-11-28

11/20

2. Revertir la totalitat dels béns adscrits a la concessió, sense dret a
indemnització o compensació de cap mena.
3. Notificar aquesta resolució als interessats.
-

Lliurar còpia del registre sol·licitat per carta 403/2013.

-

Publicar al BOPA la notificació de la incoació de l’expedient sancionador
001/2013.

S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Utilització de nom
Número 3023394, de data 8 de novembre de 2013.
Terrasses de bar
Número 3023400, de data 8 de novembre de 2013.
Comerç
Número 3023437, de data 13 de novembre de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
-

Publicar un edicte per a cobrir la plaça d’auxiliar de la casa pairal en tant que
agent de l’administració de caràcter eventual.

- Donar conformitat a l’aperitiu de Nadal i val de compra als treballadors del
Comú.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
-

Encesa de l’enllumenat de Nadal el dia 3 de desembre a les 18h i a fer públic el
programa d’activitats de les festes del Nadalenques.

-

Es dóna conformitat al nou disseny de la targeta recarregable d’aparcament a la
que s’incorporarà un “chip”.
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TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
-

Donar conformitat com cada any, a oferir 20 entrades d’un dia al Centre
esportiu i 20 bosses esportives de la promoció de la Fira a l'escola Francesa
d'Ordino per la celebració del tradicional Quinto de Nadal i per l'escola de pares
i mares per la Rifa de Nadal.

-

Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO, als equips que participin a
la copa del món de SBX.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número de registre 3023286.
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a
les següents sancions de circulació :
- Constat número 19917.
- Constat número 19492.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 35129/2013, per un import de 2.000,53€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 14 de novembre de 2013, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 21 DE NOVEMBRE DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 14 de novembre 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” 2013/676, per un import total de
8.730,90€.

•

OPNP 2013/35494, per un import de 160€.

Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar social, per un import de
400€.

GABINET DE CÒNSOLS
Informacions:
- Recursos de reposició interposats pel Comú d’Ordino, contra els actes
administratius de liquidació i comunicació de la part del deute tributari de
l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries que correspon al Comú,
pel segon i pel tercer trimestre de l’any 2013. Aquestos recursos s’interposen
des de l’associació de Consols tal i com es va fer pel primer trimestre.
- Sentència del Tribunal Constitucional de data 4 de novembre de 2013 que
desestima el recurs d’empara interposat pels Srs. R.A.T. i G.M.S. i els
condemna al pagament de les costes processals.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat a la demanda 3023554.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
─ A proposta de la junta, donar conformitat a l’avís de dies festius del Comú
d’Ordino i el decret de festius de la parròquia per l’any 2014, segons els
redactats següents:

AVIS
Avís del 28-11-2013 pel qual es publica el calendari de dies festius dels departaments
comunals per l’any 2014.
Per acord del Consell de Comú de data 28 de novembre de 2013, el calendari de dies festius
dels departaments comunals queda fixat per a l’any 2014 com segueix :
GENER
1 Cap d’Any (dimecres)
6 Reis (dilluns)
MARÇ
3 Carnaval (dilluns)
14 Dia de la Constitució (divendres)
ABRIL
18 Divendres Sant (divendres)
21 Dilluns de Pasqua (dilluns)
MAIG
1 Festa del treball (dijous)
JUNY
9 Dilluns de Pentecosta (dilluns)
29 Sant Pere (diumenge)
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JULIOL
5, 6 i 7

Roser d’Ordino (dissabte, diumenge i dilluns)

AGOST
15 L’Assumpció (divendres)
SETEMBRE
8 N. Sra. de Meritxell (dilluns)
16 St. Corneli i St. Ciprià (dimarts)
NOVEMBRE
1 Tots Sants (dissabte)
DESEMBRE
8 Immaculada Concepció (dilluns)
25 Nadal (dijous)
26 Sant Esteve (divendres)
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

DECRET
Decret del 28-11-2013 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per
l’any 2014.
El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 28 de novembre de 2013,
Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 16 d’octubre de 2013, pel qual es fixa el calendari
laboral per a l’any 2014,
DECRETA :
Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2014 són el 29 de juny, diada de
St. Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles :
Ordino
5, 6 i 7 de juliol, Festa del Roser
16 de setembre, Festa Major
Sornàs
16 d’agost, Festa Major
Ansalonga
20 de gener, Sant Sebastià
29 de setembre, Festa Major
La Cortinada
6 i 7 de setembre, Festa Major
Llorts
2 i 3 d’agost, Festa Major
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Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

─ Vist el contracte per la concessió de l’explotació del refugi guardat del Parc
natural de la Vall de Sorteny, adjudicat per acord de la Junta de Govern de 8
d’agost d’enguany i la propera obertura del mateix, registrar la marca REFUGI
BORDA DE SORTENY al registre de marques a nom del Comú d’Ordino, per
assegurar la utilització de la mateixa. A les persones que gestionaran el refugi i
tindran el registre de comerç al seu nom, se’ls autoritzarà a fer servir aquesta
marca.
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
─ Número 3023308, de data 28 d’octubre de 2013.
-

Número 3023380, de data 6 de novembre de 2013.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter indefinit 226 a assistir al curs de
Coaching.

-

Mantenir el complement salarial del funcionari 585 fins el dia 13 de gener de
2014.

- Declarar desert l’edicte del 27 de setembre i tornar a convocar la plaça d’agent
de circulació comunal.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al contracte 119/13.

CC/13-11-28

17/20

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Informació:
Per motius de seguretat, avui a partir de les 14 h i fins a nou avís, es tancarà
l’accés a Canillo per la carretera del Coll d’Ordino.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
- Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar en nom de tots els comuns, els treballs silvícoles de millora forestal
als boscos del Principat d’Andorra.
-

S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 35534/2013, per un import de 2.850€.

-

A proposta de la junta, donar conformitat al manual de senyalització de camins,
redactat conjuntament entre tots el comuns del Principat per a la unificació de la
senyalització dels camins de muntanya de totes les parròquies.

BENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENT DE SOCIAL:
LUDOESCOLA:
Donar conformitat a la demanda dels pares que utilitzen el servei de Ludoescola al
matí i entrar, de forma provisional fins l’11 d’abril de 2014, pel passadís lateral del
pavelló.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 21 de novembre de 2013, per unanimitat.
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3. Proposta d’aprovació del pressupost 2014, de l’Ordinació
pressupostària corresponent i de la memòria justificativa
d’ingressos.
Constància en acta de l’Hble. Sr. Eric Bartolomé
“El projecte de pressupost 2014 sotmès a aprovació avui és el reflex d’una realitat
que no és aliena a aquesta minoria.
Les dificultats econòmiques en quines es troba la societat andorrana i per extensió,
una bona part dels països del nostre entorn, fan que els pressupostos en general i
la gestió que se’n deriva, siguin sovint un difícil, per no dir dramàtic, exercici de
realisme.
Perquè és en fet del que es tracta : d’ajustar unes previsions realistes adaptades al
moment que vivim i seguir acuradament aquest full de ruta.
Hem constatat des del nostre paper dins la corporació que així ha estat durant
l’any en curs, una acurada aplicació per part de la majoria, d’uns pressupostos
orientats a la contenció i la racionalització de la despesa.
I això és el que reflecteix aquest pressupost sotmès avui a aprovació : els
pressupostos de l’ús racional d’uns limitats recursos disponibles.
Així doncs, aquesta minoria tornarà a donar suport a aquest pressupost per tornar
a donar la oportunitat a la majoria de seguir aplicant el rigor mostrat durant el 2013.
Tot i això, volem remarcar dos aspectes que aquest pressupost incorpora :
•

El primer és la dotació important destinada a inversions, per un import de
2.386.000€ i que suposa una xifra que multiplica pràcticament per 5 la xifra
problable al tancament de l’exercici 2013.
Es lloable la voluntat, en moments en quins l’instin natural seria no destinar
imports importants a inversió, d’afrontar aquestes despeses, essent pot ser
el Centre esportiu l’emblema d’aquestes inversions per motius que
malauradament, salten a la vista.
Així dons, esperem que aquestes inversions siguin tant lloables al finals del
2014 i siguin una realitat, sinó total, majoritàriament executada.
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•

La segona reflexió és malauradament, menys afalagadora.
El pressupost recull una estimació que, vistos els resultats dels darrers anys,
era previsible, però que no ens pot deixar indiferents : es tracta del resultat
espera per al camp de neu d’Arcalís.
Uns resultats d’explotació previstos de més de 2M d’euros de pèrdues son
un luxe que Ordino no es pot permetre.
Volem doncs reiterat que cal iniciar amb urgència el debat sobre el model
de futur que volem per a la nostra estació, un debat en quin, com a minoria i
en cas de ser-hi convidats, participarem amb l’esperit de trobar les
solucions, pot ser valentes, conservadores, innovadores o arriscades que
Arcalís necessita.

Es doncs una demanda, en aplicació de la responsabilitat que pertoca a aquest
consolat i com a gestors de la cosa pública, que aquesta minoria manifesta avui i
aquí, per iniciar el camí que ha de portar a la implementació d’un model de negoci i
de gestió per Arcalís que n’asseguri la seva viabilitat i continuïtat.

S’aprova, per unanimitat, el pressupost 2014, l’Ordinació pressupostària
corresponent i la memòria justificativa d’ingressos.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2014.
S’aprova l’Ordinació tributària 2014 per unanimitat.

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2014.
S’aprova l’Ordinació de preus públics 2014 per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 28
de novembre de 2013.

P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
CC/13-11-28

Vist i plau:
El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet
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