CONSELL DE COMU
28 de desembre de 2012

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària, tradicional dels Sants Innocents
Hora de l’inici: 11:11
Hora d’acabament: 11:23
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 29 de novembre de
2012.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 29 de novembre i del 6, 13 i 20 de desembre de 2012.
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre administracions publiques per
habilitar la pista de “la Coma” per a l’organització de la copa del món de
snowboard 2014.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 de
novembre 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 29 de novembre
de 2012.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 29 de novembre i del 6,
13 i 20 de desembre del 2012 :
JUNTA DE GOVERN DEL 29 DE NOVEMBRE 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. 2012/749 : 49.273,80€
• ACLO 2012/31185, i OPNP 2012/31186 i 31187, per un import total de
16.095,48€.
• OPNP 2012/31184, per un import de 165,35€.
• ACLO 2012/31638, per un import de 3.300€.
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- Central de compres
Posterior a l’aprovació del crèdit extraordinari corresponent, s’aprova la
contractació del subministrament, mitjançant la central de compres, següent:
8000/51210101/604000, per un import de 13.342,12€.
- Acord de resolució d’avís per fixar els períodes voluntaris de pagament
de tributs i de la seva publicació al BOPA.
Impost sobre els rendiments arrendataris de l’exercici 2012.
Atès el que disposa l’apartat 3 de l’article 55 i l’apartat b) de l’article 59 de la Llei de bases de
l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996.
Atès el que disposa l'Ordinació tributària del Comú d'Ordino per a l’exercici 2012.
Es notifica als obligats tributaris de l'Impost sobre els rendiments arrendataris (capítol III, del
títol IV) establert a l'Ordinació tributària del Comú d'Ordino, que el període voluntari pel
pagament de la quota corresponent, acaba el 10 d’abril del 2013.
D’acord amb l’article 57 de la mateixa ordinació, la declaració de les rendes percebudes
durant l’exercici 2012, ha de lliurar-se al Comú d’Ordino abans del dia 31 de gener del 2013.
Vençut aquest termini i en defecte de declaració, quan el Comú disposi d’informació de què es
produeix el fet generador, meritarà d’ofici l’impost pel sistema d’estimació indirecta.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment
establerta al Principat d'Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés
davant del departament de Finances situat a l’edifici administratiu , la placeta, 1, d'Ordino.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

- Convocatòria de concurs:
S’aprova el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs pel subministrament d’un vehicle; codi: PB/CSU/12-T.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Es dóna conformitat a la demanda efectuada per la Directora del Departament de
Treball del Ministeri de Justícia i Interior, en relació al programa de Govern pel
foment de l’ocupació, es nomena el funcionari 057 com a persona de contacte del
Comú d’Ordino. En cas d’absència la persona de contacte serà el funcionari 002.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord :
Cens de població
•

Es denega la demanda corresponent
correspondència núm. 429 del 2012.

•

Dins del procés de depuració del cens de població s’acorda agrupar amb
una única referència les persones que no consten correctament inscrites, a
l’espera de que regularitzin la seva situació.

al

registre

d’entrada

de

S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020139, de data 15 de novembre de 2012.
─ Número 3020140 de data 15 de novembre de 2012.
─ Número 3020143 de data 15 de novembre de 2012.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Donar conformitat a que la comissió per al concurs públic per la realització dels
treballs de la 1a i 2a fase d’ampliació del parc infantil de Prat de Call estigui
integrada pels Honorables Consellers i Conselleres senyors i senyores:
Jordi Ordoñez
Gemma Riba
Miquel Pujal
Lucia Muñoz
Ludovic Albos
Eva Font
Eric Bartolomé
CC/12-12-28
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S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
Número 3020151, de data 16 de novembre de 2012.
Obra Major:
Número 3020188, de data 22 de novembre de 2012.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al conveni de col·laboració entre Andorra Turisme S.A.U. i els set
comuns del Principat d’Andorra per al desenvolupament d’accions conjuntes de
màrqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme 2013, i facultar qualsevol
d’ambdós cònsols a signar-lo.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a
les següents sancions de circulació:
- Constat núm. 19313; sanció per contravenir l’art. 102.2 de la Llei del Codi de la
Circulació.
- Constat núm. 19170; sanció per contravenir l’art. 29 de la Llei del Codi de la
Circulació.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 29 de novembre, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 6 DE DESEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de novembre 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. 2012/773 : 32.384,21€
• OPNP 2012/32054 i 2012/32059, per un import total de 128,40€.
• OPNP 2012/32076, per un import de 56€.
• ACLO 2012/32049, per un import de 600€.
- SECNOA, SAU
A proposta de la junta s’autoritza al Consell d’Administració de SECNOA, SAU,
a renovar amb l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), la pòlissa de crèdit
existent de venciment 13 de gener de 2013.
- Modificació pressupostària
Transferència de Crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per
un import de 3.700€.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Acords:
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
AC. 27765, per un import de 1.378€.
BIBLIOTECA:
Obsequiar amb un exemplar del DVD de “El Pic d’Arcalís la muntanya solar” de
Bonaventura Adellach, realitzat pels Senyors Àlex Tena i Jaume Riba a:
• Les biblioteques del Principat
• L’Arxiu Nacional
• Les Escoles de primària i secundària dels tres sistemes educatius
I a les autoritats següents:
• Cap de Govern
• Ministres
• Consellers generals d’Ordino
• Cònsols
• Membres del Consell

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
En compliment de l’acord que emana de la reunió de Cònsols de data 4 de
desembre, es designa al funcionari 232, com a representant del Departament
d’Administració General del Comú d’Ordino, representant de la nostra corporació
per a participar a les reunions de treball que convoqui Govern en relació a la
regulació i la implantació de la signatura electrònica.
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020168, de data 20 de novembre de 2012.
CC/12-12-28
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─ Números 3020170, 3020171 i 3020172.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vist que no hi ha hagut cap candidat per la plaça d’operari de manteniment
convocada per edicte intern, publicar edicte extern al BOPA .
- Vist que tres dels treballadors d’estiu del Departament d’Agricultura i Medi
Ambient han col·laborat de manera voluntària i desinteressada en la recerca
d’una persona desapareguda a Sorteny, i atès que un d’aquests treballadors es
trobava en període de vacances i que els altres dos havien ja causat baixa del
seu lloc de treball de temporada d’estiu, es dóna conformitat a que puguin
recuperar les hores emprades en la recerca, quan tornin a incorporar-se al
Departament d’Agricultura i Medi Ambient la propera temporada d’estiu, durant
el mes de maig.
- Vist l’acord de Junta de Govern del 12 de gener en el qual s’autoritza que la
meitat de la plantilla faci festa el dia 24 desembre i l’altra meitat el dia 31 de
desembre i vist que hi ha persones que no poden fer aquest pont per
necessitats del servei, concretament al CEO, a l'Oficina de turisme, al SAD, a la
ludoescola i a la biblioteca; s'autoritza que aquestes persones traslladin aquest
dia de festa a un altre dia que haurà de ser com a més tard el 31 de gener de
2013.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
Designar el funcionari 059 per representar el Comú d’Ordino a les reunions de
treball organitzades a Govern següents:
- referents als usos que es donaran a la signatura electrònica.
- referents al sistema Tetra.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Major:
Número 3019825, de data 25 de setembre de 2012.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
AC 201200032351 per un import de 676,00€

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords
- Aprovar provisionalment la reobertura del Centre Esportiu els diumenges i la
modificació de l’horari dels dissabtes, en període de prova des del proper mes
de gener de 2013 fins a l’abril de 2013, tal com queda reflectit en el quadre que
es detalla a continuació:
Període
Gener – abril

De dilluns a
divendres
7h a 22h

Dissabtes

Diumenges

Festius

10h - 14h
16h – 21h

15h – 20h

Parc infantil
15h – 20h
Resta: Tancat

Com a conseqüència de l’acord anterior de modificació provisional d’obertura i
horari del Centre Esportiu, donar conformitat a la reestructuració dels horaris
d’atenció al públic i de neteja de les instal·lacions del Centre Esportiu.
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o

Secció d’Atenció al públic: de 15h a 20h, els diumenges pertinents.

o

Secció Manteniment Centre Esportiu (que inclou manteniment i
neteja): l’horari de neteja del diumenge que passarà de 6,30 hores
(14h30 a 20h) a 8 hores (6h – 11h/17h30 – 20h30).
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- Donar conformitat al conveni 119/2012.
- Donar conformitat a l’addenda al contracte 04/2008.
- Donar conformitat al conveni 115/2012.
- Donar conformitat a fer un donatiu a Càritas Andorra de la roba d’esport
procedent de la botiga del Centre Esportiu, quin material es troba en bon estat,
però que per la seva antiguitat que és com a mínim de 6 anys, del tipus de talla
o de les característiques no ha estat possible vendre-la.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Donar conformitat a l’informe relatiu a les ofertes rebudes al concurs públic de
licitació dels treballs de “Diagnosi de les xarxes de col·lectors secundaris d’aigües
residuals” i facultar al Sr. Lluís Babi Picolo a signar-lo en nom del Comú d’Ordino.

BENESTAR SOCIAL
CASA PAIRAL:
Acords:
- AC. 31640, per un import de 509,60€.
- Aprovar el calendari d’activitats de la casa pairal 2013, següent:
Gener:
Febrer:
Març:

Abril:
Maig:
CC/12-12-28

Dia 5, a les 17:00 Arribada dels Reis a la Casa pairal
Dia 17, a les 13:00 Dinar: Escudella de Sant Antoni
Dia 2, a les 17:00 Degustació de les tradicionals crepes
Dia 19, a les 13:00 Dinar: Trinxat
Dia 5, sortida a Vilafranca del Penedès amb la Massana per
una calçotada
Dia 19, sortida a Anglesola amb la Massana per anar a
buscar la mona de pasqua
Dia 23, a les 17:00 Berenar i quinto per celebra St. Jordi
Dia 14, sortida a Orlu amb la Massana per visitar el Parc dels
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Juny:
Juliol:
Agost:

Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

Llops.
Del 10 al 14, sortida cap a la Rioja amb la Massana per
passar uns dies a un balneari.
Dia 26, a 12:00 gimcana i a les 13:00 dinar: paella als jardins
de la casa pairal.
Dia a determinar per fer el dinar de germanor amb els polítics
Dia 30, a les 11:00 Campionat de petanca i a les 13:00 dinar
i degustació dels pastissos elaborats per les nostres jubilades
Dia 17, excursió a la Rabassa (St. Julià) amb la Massana
Dia 15, sortida a Barcelona amb la Massana per visitar un
museu a determinar
Dia 12, a les 13:00 es farà un dinar temàtic
Dia a determinar: s’anirà a veure una obra de teatre
Dia 13, a les 13:00 dinar de Nadal i tradicional Quinto

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 6 de desembre de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 13 DE DESEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 6 de desembre de
2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
Que en data 7 de desembre del 2012 s’ha rebut de l’Associació de Bancs
Andorrans, l’escrit de data 27 de novembre on comuniquen que amb efectes a
partir del dia 1 de gener del 2013, es modifiquen les condicions per als Comuns
d’Andorra i totes les renovacions i noves concessions de línies de crèdit i préstecs,
CC/12-12-28
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concedides de forma sindicada entre totes les entitats bancàries produiran a favor
d’aquestes l’interès que resulti d’incrementar en un 3% el tipus Euribor.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” : núm. 2012/794 : 19.732,85€
• ACLO 2012/33372, 2012/33374 i 2012/33375, per un import total de
10.118,53€.
• ACLO 2012/33505, per un import total de 200€.

- Es resolen favorablement les propostes de la central de compres per
les contractacions següents:
•

Adjudicar el concurs pel contracte de subministrament de carburants de
locomoció pels vehicles del Comú d’Ordino.

•

Adjudicar el concurs pel contracte de subministrament de materials de
neteja i altre utillatge a diferents empreses.

- Modificacions pressupostàries
•

A proposta de la junta aprovar un suplement de crèdit a la Conselleria
d’obres per un import de 10.257€,

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un
import de 300€.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
FONS BIBLIOGRÀFIC I AUDIOVISUAL DEL COMÚ D’ORDINO
Vista la voluntat de tenir actualitzat el fons Bibliogràfic i Audiovisual del Comú
d’Ordino, s’ha procedit a la creació de l’inventari del fons que estarà ubicat i
gestionat des de l’arxiu.
CC/12-12-28
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Per a poder actualitzar aquest inventari, es dóna conformitat a la creació del
procediment de distribució del material, mitjançant un formulari denominat
“comunicat de lliurament”.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vist l’edicte intern per cobrir la plaça d’operari de l’aparcament, i després de
valorar a l’únic candidat a ocupar la plaça, es nomena el funcionari 706, en
període de prova de sis mesos, per a ocupar la plaça d’operari d’aparcament a
partir del mes de gener de 2013.
- Vist que en el calendari de festivitats del 2013, aprovat en el Consell de Comú
del passat 29 de novembre, hi ha tres ponts - el 15 de març, el 16 d’agost i el
27 de desembre - autoritzar, tal i com s’ha vingut fent els darrers anys, que tot
el personal pugui gaudir d’un dels tres ponts sense que el nombre de persones
absents en cadascun d’ells superi la meitat de la plantilla de cada departament.
Pel que fa als departaments o serveis que no poden realitzar un d’aquests
ponts, s’autoritza que aquest dia pugui traslladar-se a un altre.
- Vistes les necessitats de personal de l’escola bressol, i segons l’informe
presentat per la directora, publicar un edicte per a cobrir dues places
d’educadora i una plaça d’auxiliar educadora en qualitat d’agents de
l’administració de caràcter eventual.
- Renovar per dos anys més el contracte de l’agent de l’administració de caràcter
eventual 788, contracte que finalitza el proper dia 31 de desembre.
- Vist l’article 39 de la Llei dels agents de circulació comunals en la que
s’estableixen els requisits per a una segona activitat en cas que un agent no
pugui desenvolupar la seva tasca per prescripció facultativa; vist l’article 45 del
Reglament intern del servei de circulació del Comú d’Ordino en que es faculta la
Junta de Govern a fixar els horaris de treball per al personal del Servei de
Circulació; es proposa que aquells agents que no puguin realitzar el servei
ordinari (concretament en horari nocturn) facin horari partit de les 8:30 a les
12:30 i de les 14:30 a les 18:30 hores.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2012/33491, aprovar el plec de bases
i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs per la
realització d’un estudi d’opinió ciutadana de la comunicació del Comú d’Ordino.
(Codi: PB/CTTO/12-U).

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Informació:
Carta del ministre d’Economia i Territori, de data 6 de desembre, en la qual
informa que el Govern, en la seva sessió de 5 de desembre va acordar declarar
projecte d’interès nacional la construcció de l’ampliació del centre escolar Germans
de Riba.
Acords:
- Sotmetre a informació pública, durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte
de restauració dels talussos al túnel del Port del Rat del Camp de neu d’OrdinoArcalís i publicar al BOPA l’edicte corresponent.
- Sotmetre a informació pública, durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte
d’innivació a la zona de la Coma del Forat del Camp de neu d’Ordino-Arcalís i
publicar al BOPA l’edicte corresponent.
- Prèvia aprovació de la modificació del crèdit corresponent, a proposta de la
junta, acordar l’adjudicació del concurs públic per la realització dels treballs de
la fase 1a i 2a fase d’ampliació del parc infantil de Prat de Call.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3020400, de data 12 de desembre de 2012.
Obra Major:
Número 3018437, de data 2 de maig de 2012.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar conformitat a la definició de les adreces de les construccions situades dins
el terme d’Arans.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Obsequiar amb 10 entrades d’un dia al Centre Esportiu d’Ordino al Club Heura
de Gimnàstica Rítmica de la Massana, per col·laborar en la seva tradicional rifa
de Nadal.
- A proposta de la junta donar conformitat a la dissolució de la secció d’acció
esportiva "Trofeu Borrufa" i tramitar la baixa corresponent del registre
d’associacions.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a
les següents sancions de circulació:
- Constat núm. 19311. Sanció per contravenir l’art. 32.8 de la Llei del Codi de la
Circulació.
- Constat núm. 19258. Sanció per contravenir l’art. 30 de la Llei del Codi de la
Circulació.
- Constat núm. 19257. Sanció per contravenir l’art. 32.8 de la Llei del Codi de la
Circulació.
- Constat núm. 18924 i 18925. Sancions per contravenir els articles 32.4 i 37.4
respectivament de la Llei del Codi de la Circulació.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Participar, en col·laboració amb el parc natural de les valls del Comapedrosa, a
l’organització d’un “concurs agrícola transfronterer de prats florits” coordinat pel
parc natural regional del Pirineu d’Arieja, conjuntament amb el parc natural de l’Alt
Pirineu.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 13 de desembre de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 20 DE DESEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 13 de desembre
de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” : núm. 2012/818 : 17.358.49€
• ACLO 2012/33933 i OPNP 2012/33934, per un import total de 10.976€.
• 2012/33929, per un import de 3.769,92€.
- Devolució d’ingrés indegut
Número 5057/2012.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
Cens de població
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2012, es va
publicar al BOPA núm. 26 d’enguany el llistat de persones no localitzades a fi de
poder regularitzar la situació al cens de població.
Vist que en la reunió del Consell del Cens de data 14 de desembre es va acordar
no donar de baixa del cens les persones que figuren en l’edicte publicat però que
es té informació que resideixen al país, s’acorda:
• donar de baixa definitiva les persones que no consten als registres de
Govern i,
• modificar d’ofici l’adreça de les persones que no resideixen a l’adreça on
estan registrades però que consten als registres de Govern.
Comerç – revisió de les superfícies complementàries
Regularitzar les superfícies complementàries de 57 comerços.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3020323, de data 10 de desembre del 2012.
─ Número 3020427, de data 13 de desembre de 2012
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Vistos els dos informes redactats respectivament per la secretària general i pel cap
de Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, donar conformitat a la
regularització del lloc de treball de tècnic jurídic, nivell C1 que passarà a assessor
jurídic, nivell B2.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Donar conformitat al nou emplaçament del rètol indicador del restaurant El Punt.

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 Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, a l’article 30 se li
afegeix l’apartat 3, i es procedeix a la seva publicació al BOPA.
- A proposta de la junta, aprovar definitivament la modificació de les Ordinacions
reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del Pla
d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, a l’article 53 se li afegeix
l’apartat 3, i procedir a la seva publicació al BOPA.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Informació:
S’informa que, degut a reiterades faltes en l’incompliment de les condicions d’ús
de les instal·lacions, previstes en l’article 3 del “Reglament sobre l’ús de les
instal·lacions del Centre Esportiu”, s’ha procedit a realitzar la baixa forçada del soci
del CEO 5717.
Acords:
Aportar 40 entrades d’un dia al Centre Esportiu d’Ordino, en tant que part dels
regals que s’inclouran dins dels actes de l’Ordino a la carta, organitzat pel
Departament de Turisme.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Vista la demanda efectuada pel cònsol major de la Massana, mitjançant carta
rebuda el passat 17 de desembre, nomenar el cap de departament d’Agricultura i
Medi Ambient per formar part, com a assessor científic, del Comitè Consultiu del
parc natural comunal de les valls del Comapedrosa.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 20 de desembre de 2012, per unanimitat.

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre administracions
publiques per habilitar la pista de “la Coma” per a l’organització
de la copa del món de snowboard 2014.
S’aprova per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 28
de desembre de 2012
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