
CONSELL DE COMU 
28 DE DESEMBRE DE 2013 

 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària, tradicional de Sants Innocents 
Hora de l’inici: 11: 05 
Hora d’acabament: 11: 10 
 
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 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Rosa Reñe 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de novembre 
 de 2013.   
 

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 
les Juntes de Govern del 28 de novembre i del 5, 12 i 19 de desembre 2013.    
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el que estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d’Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 

de novembre 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 28 de 
novembre 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 28 de novembre i del 
5, 12 i 19 de desembre de 2013 : 

 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 28 DE NOVEMBRE 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” 2013/699, per un import total de 
26.237,57€. 

 
• ACLO 2013/36234 i OPNP 2013/36235 i 36236, per un import total de 

15.846,25€. 
 

• ACLO 2013/36238, per un import total de 208,50€. 
 

• OPNP 2013/36516, per un import total de 1.170€. 
 
- Calendari Fiscal 
 

Donar conformitat al calendari per l’establiment de les dates per a la notificació 
de facturació i definició del període voluntari de pagament i presentació de la 
corresponent remesa al banc dels diferents conceptes tributaris previstos per a 
l’exercici 2014. 

 
Aquest calendari es publica al BOPA, a la web institucional i al butlletí 
informatiu. 
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Tribut Data inici 
notificació de 

facturació 

Data 
presentació 

remesa bancària 
al cobrament 

Data fi període 
voluntari i inici del 

període de 
constrenyiment 

Impost tradicional del foc 
i lloc 

24/02/2014 03/04/2014 19/05/2014 

Impost sobre la propietat 
immobiliària  i Taxa de 
serveix públics vinculada. 

24/02/2014 03/04/2014 19/05/2014 

Impost sobre els 
rendiments arrendataris 

02/02/2015 16/02/2015 30/03/2015 

Impost sobre la radicació 
d’activitats comercials, 
empresarials i 
professionals i Taxa de 
serveis públics vinculada. 

24/03/2014 01/05/2014 16/06/2014 

Taxa de manteniment de 
cementiris 

24/03/2014 01/05/2014 16/06/2014 

Taxa de guardes 
comunes 

28/10/2014 14/11/2014 30/12/2014 

Rètols indicadors i 
publicitaris 

24/02/2014 03/04/2014 19/05/2014 

Reserves 
d’estacionament i guals 

24/02/2014 03/04/2014 19/05/2014 

 
- Modificació pressupostària 
 

Ampliació de crèdit, per un import de 12.816€, al Centre esportiu d’Ordino. 
 
- Acords de resolució:   
 

• Número d’expedient 5606/2013, de data 8 d’octubre del 2013. 
 

• Número 3880/2013, de data 11 de març del 2013. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acords: 
 
- A proposta de la junta, s’aprova el calendari de les sessions ordinàries de 

Consell de Comú per al 2014. 
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GENER: 
Dijous 30, a les 17 h. 
 
FEBRER: 
Dimecres 26, a les 17 h.    Tradicional dels arrendaments.  
 
MARÇ 
Dijous 27, a les 17 h. 
 
ABRIL:  
Dijous 24, a les 17 h. 
 
MAIG:  
Dijous 29, a les 17 h.     Tradicional de Sancogesma.  
 
JUNY:  
Dijous 26, a les 17 h.  
 
JULIOL:  
Dijous 31, a les 17 h.    
 
AGOST:  
Dijous 28, a les 17 h. 
 
SETEMBRE:  
Dijous 25, a les 17 h. 
 
OCTUBRE:  
Dijous 30, a les 17 h. 
 
NOVEMBRE:  
Dijous 27, a les 17 h.  
 
DESEMBRE: 
Diumenge 28 de desembre, a les 11 h.    Tradicional de Sants Innocents.  

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a l’addenda al contracte 90/13. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 

 
Comerç 
 
- Número 3023238, de data 18 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023271, de data 23 d’octubre de 2013. 
 
- Número 3023388, de data 8 de novembre de 2013. 
 
- Número 3023549, de data 27 de novembre de 2013. 
 
- Número 3023553, de data 27 de novembre de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  

 
- Autoritzar el pagament de les hores treballades a l’exposició de la Capsa del 8 

al 29 de novembre.  
 
- Prorrogar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 892 fins 

el 17 de desembre de 2013.  
 

- Donar conformitat perquè l’agent de l’administració de caràcter eventual 770 
passi a treballar 40 hores setmanals, aplicant el corresponent salari de 
1.192€/bruts. 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acord:  
 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar 
el concurs per la realització de clips audiovisuals pel comú d’Ordino.  
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3023447, de data 14 de novembre de 2013. 
 
- Número 3023477, de data 18 de novembre de 2013. 
 
- Número 3023512, de data 21 de novembre de 2013. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la toponímia “rotonda les Massanelles” per la 

denominació de la rotonda situada a la cruïlla del carrer de les Massanelles amb 
l’avinguda de la Cortinada, identificada amb el codi 5043.  

 
- En relació al tram de vial denominat carrer de Bringué, situat a Sornàs, donar 

conformitat a: 
 

• Modificar el carrer de Bringué (codi / tram 08010) definit a l’Ordinació de 
senyalització de les vies públiques i edificis (BOPA núm. 61 – any 24 – 
12/12/2012), de manera que el tram d’aquest carrer acabi a l’intersecció 
amb el carrer de Sant Roc. 
 

• Crear un nou tram de carrer que s’anomenarà Carrer de Jordà (codi / tram 
08042) amb inici al carrer de Sant Roc i que passa per la franja de terreny 
existent entre la Casa Jordà i l’Era de Jordà.  
 

• Que l’adreça de la Casa Jordà i l’Era de Jordà sigui carrer de Jordà. 
 

• Modificar l’ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis amb 
l’objectiu de contemplar-hi la modificació del tram del carrer de Bringué (codi 
/ tram 08010) i la creació del carrer de Jordà (codi / tram 08042). 
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TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acords:  

 
- Donar conformitat al Protocol de desenvolupament dels projectes del programa 

Infoturisme 2013, 125/13. 
 

- Donar conformitat al contracte d’intermediació 126/13. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS: 
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:  
 
Adjudicar el contracte per la realització dels treballs de manteniment dels aparells 
d’elevació i portes mecàniques del Comú d’Ordino. 
 
S’acorda l'adjudicació directa dels altres contractes de manteniment dels 
ascensors del Comú per la durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga anual, 
fins a un màxim de 6 anys, a les empreses que fins avui portaven el manteniment i 
que van ser les mateixes que van fer la instal·lació a l’origen. 
 
Acord:  

 
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar 
el concurs públic per la contractació d’una empresa per a la venda  del paper 
cartró que es reculli a la parròquia d’Ordino.  
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord: 
 
Aprovar la creació d’un grup propi a Facebook pel refugi guardat gestionat pel 
concessionari del refugi. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 28 de novembre de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 5 DE DESEMBRE DE 2013 
 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 28 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” 2013/719 per un import total de 
50.641,64€. 

 
- Modificacions pressupostàries: 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar Social per un import de 
170€. 

 
- Alienació d’actius. 
 

A proposta de la junta, declarar l’alienabilitat i posterior convocatòria de 
subhasta pública per la venda dels següents actius comunals, segons el que 
estableixen els articles 78, 86 i 87 del Codi de l’Administració. 

 
Descripció: Actiu 2003/490  
Moto Quad  Arctic-Cat ATV 500  4x4, Color verd, gasolina fabricada l’any 2000  
Matrícula especial 2588. 
Propietat del Camp de neu Ordino-Arcalís des del 28 de maig de 2001 fins 
octubre del 2013 que va ser venuda al Comú d’Ordino per Secnoa, SAU. 
Motiu de la venda:  
Actualment té el xassís oxidat. El 4x4 permanent soldat i amb problemes de 
direcció. S’haurien de canviar els quatre amortidors, els quatre pneumàtics i fa 
dos anys que no s’utilitza. Es pot vendre per a reparar o per peces. 
Valor d’adquisició:  
Al 2001 inicialment per 9.078,95€ i a l’octubre del 2013 per Secnoa per 4.800€. 
Comptablement es troba totalment amortitzada. 
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Descripció: Actiu 2006/42 
Moto Quad  Arctic-Cat ATV 500  4x4, Color verd, gasolina fabricada l’any 2005  
Matrícula especial 2587. 
Des de la compra el 2 de gener de 2006 a Multimoto, sempre ha estat propietat 
del Comú d’Ordino. 
Motiu de la venda:  
Actualment té el xassís trencat, el palier esquerra trencat, té problemes de 
carburació i es troba fora de servei. Es pot vendre per a reparar o per peces. 
Valor d’adquisició:  
Inicialment per 9.448,05€. Comptablement es troba totalment amortitzada. 

 
Descripció: Actiu 2006/37 
Turbina per treta de neu BEHILHACK BFO 251Z 
Propietat del Comú de Canillo des de l’any 2003. 
Comprada al Comú de Canillo el gener del 2006. 
Motiu de la venda:  
En l’actualitat no s’utilitza. 
Valor d’adquisició:  
Inicialment per compra a Garatge Nogreda del Comú de Canillo per 29.550€. 
Compra al 2006 al Comú de Canillo per 18.000€. Comptablement es troba 
totalment amortitzada. 

 
Descripció: Actiu 1999/102048 
Remolc plataforma original 
Matricula B6082 
Des de la compra el 25/6/1993 ha estat propietat del Comú d’Ordino. 
En el moment de la concessió a Secnoa de l’explotació del Camp de neu, 
aquest remolc es va incloure en el detall de béns mobles que es van vendre. 
Motiu de la venda:  
En l’actualitat no s’utilitza pel Comú ni per Secnoa. 
Valor d’adquisició:  
Per la compra al 1993 per un import de 1.425,20€ 
Comptablement no figura al registre auxiliar d’actius per venda a Secnoa. 

 
Preus de sortida: 
 

2003/490 Moto quad 200,00
2006/42   Moto quad 200,00
2006/37   Turbina  1.000,00
1999/102048 Remolc plataforma original 200,00

 
Les dites seran de 50€  
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- Baixa d’actius immobilitzats 
 

A proposta de la junta, donar de baixa del registre d’immobilitzats l’actiu 
següent: 

 
Descripció: Actiu 2004/331 
Màquina multifuncions RAPID MONDO 
Des de la compra el 30/11/2004 ha estat propietat del Comú d’Ordino. 
Motiu de la baixa:  
Té la transmissió trencada i no es recomana la reparació. 
S’ha comprat un nou aparell en substitució 
Valor d’adquisició:  
Per la compra al 2004 a Establiments Martí per un import de 8.615€ 
Comptablement es troba totalment amortitzada. 
Destí: 
Aquesta màquina es guardarà com a peces de recanvi del nou aparell. 

 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informa i es resol favorablement:  
 
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 14 de novembre de 
2013  en relació a la demanda amb  número 403/2013. 
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
- Número 3022958, de data 17 de setembre de 2013. 

 
- Número 3023318, de data 28 d’octubre de 2013. 

 
- Número 3023460, de data 15 de novembre de 2013. 

 
-  Número 3023536, de data 26 de novembre de 2013. 

 
- Número 3023631, de data 3 de desembre de 2013. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  

 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Lycée Comte de Foix, per a 

realitzar una estada formativa a la biblioteca comunal entre el 3 i el 7 de febrer 
de 2014. 

 
- Descomptar del salari del mes de desembre les hores d’absència injustificades 

de la funcionària 542. 
 
- En el calendari de festivitats del 2014, aprovat en el Consell de Comú del passat 

28 de novembre, hi ha dos ponts, el 2 de maig i el 15 de setembre. Autoritzar, 
tal i com s’ha vingut fent els darrers anys, que tot el personal pugui gaudir d’un 
dels dos ponts sense que el nombre de persones absents en cadascun d’ells 
superi la meitat de la plantilla de cada departament. 
 
Pel que fa al personal agent de l’administració de caràcter eventual, podran 
gaudir del pont les persones que tinguin un contracte d’una durada superior a 8 
mesos. Pel que fa als departaments o serveis que no poden realitzar un 
d’aquests ponts, es dóna conformitat perquè aquest pugui traslladar-se a un 
altre dia.  

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acord: 
 
Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el Pla parcial de 
la unitat d’actuació UA-17. 
 
S’informa i es resol la següent sol·licitud:  
 
Número 3023556, de data 27 de novembre de 2013. 
 
Obra Major: 
 
Número 3023063, de data 27 de setembre de 2013. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat a col·laborar amb 80€ amb la Federació Andorrana de Tenis 
Taula, assumint el cost d’una part dels trofeus del 1er TORNEIG NTERNACIONAL 
VALL D’ORDINO que se celebrarà al pavelló Germans de Riba els propers dies 28 i 
29 de desembre de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.  
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:  
 
Número de registre 3023537. 
 
S’informen i es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a 
les següents sancions de circulació: 
 
- Constat 19991. 
 
- Constat 19939. 
 
- Constat 19950. 
 
- Constat 20080. 
 
- Constat 19942. 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acords: 
 
-  Aprovar el contingut de la web del refugi guardat de la “Borda de Sorteny” 

(www.refugisorteny.com) presentada pel concessionari, juntament amb les 
tarifes i els serveis que es detallen. 
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Aprovar igualment la creació d’un vincle d’aquesta web a la web del parc 
natural de la vall de Sorteny, www.sorteny.ad.  
 

- A proposta de la junta, donar conformitat el conveni de col·laboració 130/13. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 5 de desembre de 2013, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 12 DE DESEMBRE DE 2013 
            
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 de desembre 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” 2013/740 per un import total de 
26.443,54€. 

 
• ACLO 2013/37621, 37622 i 37623, per un import total de 11.473,79€. 

 
• OPNP 2013/37711, per un import de 6€. 

 
• ACLO 2013/37906 per un import de 203.000€. 

 
- Pagament hores extraordinàries 
 

Imputar al capítol 1 de la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació el 
cost de les hores extraordinàries realitzades pel personal del Manteniment, el 
dia 14 de novembre de 2013. 
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- Sinistre edifici Clota Verda I 
 

En base a circumstàncies excepcionals relacionades amb l’incendi de l’edifici 
Clota Verda I, la Junta de Govern del 21 de març de 2013 va acordar 
suspendre momentàniament la facturació dels tributs de l’exercici 2013 
relacionats amb els propietaris que van haver de ser desallotjats. 

 
Vist que totes les persones afectades per l’incendi de la Clota Verda I han 
pogut tornar al seu domicili, presentar al cobrament els tributs que els afecten. 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:  
 
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent: 
 
Contractar l’espectacle infantil “Caga Tió. 

 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 

 
Utilització de nom  
 
Número 3023700, de data 10 de desembre de 2013. 
 
Comerç  
 
Número 3023681, de data 6 de desembre de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Lycée Comte de Foix, per 

realitzar una estada formativa al Departament de comunicació entre el 3 i el 7 
de febrer de 2014. 
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- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 892 del 18 al 31 de 
desembre. 

 
- Atorgar un CRA de 150€ al funcionari 101.  
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent: 
 
Compromís de despesa número 37626, per un import de 22.000€ - any 2013: 
Fase 1: 500€, any 2014: Fase 2: la resta 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
- Número 3023587, de data 29 de novembre de 2013. 
 
- Número 3023702, de data 10 de desembre de 2013. 
 
- Número 3023727, de data 11 de desembre de 2013. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al contracte d’intermediació 131/13. 

 
- Donar conformitat al conveni 132/13. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a anul·lar les 2 classes dirigides de fitness de la franja horària 

de les 15.30 hores per manca d’assistència. 
 
- Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia al CEO pel Quinto de Nadal 

intergeneracional organitzat pel Comú de la Massana. 
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- Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba 

efectuada pel FC. MADRIU per continuar impartint entrenaments durant el 
2014, a tal efecte s’atorgarà el corresponent conveni, que en aquest cas 
correspon al model número 3.  

 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord:  
 
Aprovar les orientacions tècniques determinades en l’avantprojecte de millora 
energètica de la producció de calor i aigua calenta sanitària, de la ventilació i la 
renovació de l’aigua de les piscines i de l’aire del Centre Esportiu d’Ordino. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 12 de desembre de 2013, per unanimitat. 
 
 
 

JUNTA DE GOVERN DE 19 DE DESEMBRE DE 2013 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 12 de desembre de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
   
- Ordres de pagament 
 

• ACLO 2013/38250, per un import de 287,38€. 
 

• ACLO 2013/38285 i 38286, per un import total de 6.944,95€. 
 

• ACLO 2013/38271, per un import de 810€. 
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- Devolució d’ingrés indegut: 
 

• En relació a la resolució 4201/2013. 
 

Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingrés dels següents 
rebuts: 
 
 292705   706,76 € 
279794     60,00 € 
288960  114,21 € 
286220     60,00 € 
288638     55,64 € 
289346     25,96 € 
296738     27,00 € 
297770  111,26 € 
301820     29,66 € 
302231  155,93 € 
 

- Acord de resolució de sol·licitud en relació a l’Ordinació Tributària:  
 

Número d’expedient 5552/2013, de data 6 de setembre del 2013. 
 
- Acord de resolució de sol·licitud: 
 

Número d’expedient 5695/2013, de data 25 de novembre del 2013. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, per 
un import de 2.000€. 

 
- Ordinació preus públics 2014 – Fe d’errata 
 

S’ha constatat un error en la redacció de la recent publicada Ordinació de preus 
públics que entra en vigor a inicis de l’exercici 2014, per la qual cosa, a 
proposta de la junta, s’aprova i es publica al Bopa la següent fe d’errata: 

 
Correcció d’errata: 
 
Vist l’error de transcripció constatat en l’apartat 2. B, de l’article 16, Instal·lació 
de reserves d’estacionament o de guals, de l’Ordinació de preus públics per a 
l’exercici 2014 
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On diu: 
- Preu metre quadrat anual: 26€ 

 
Ha de dir: 

- Preu metre lineal anual: 26€ 
 
- Vallnord, SA 
 

A proposta de la junta, s’aprova el següent : 
 

1. Acordar que, a la reunió de la Junta General d’Accionistes i/o a la reunió del 
Consell d’Administració de SECNOA SAU, es procedeixi a la votació 
favorable consistent en què el 33,34% del deute actual de VALLNORD SA, 
instrumentalitzat en pòlisses de crèdit, passi a ésser deute personal i directe 
de SECNOA SAU, i sigui doncs avalat enfront de les entitats bancàries, pel 
Comú d’Ordino, en tant que accionista únic de la societat.  

 
2. Facultar al cònsol major, Sr. Bonaventura ESPOT BENAZET, per votar 

favorablement aquest, al sí del Consell d’Administració i/o Junta General de 
SECNOA SAU, i signar quanta documentació sigui necessària en nom del 
Comú d’Ordino per formalitzar aquesta operació. 

 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3023650, de data 4 de desembre de 2013. 
 
─ Número 3023698, de data 9 de desembre de 2013 
 
─ Número 3023703, de data 10 de desembre de 2013 
 
─ Número 3023713, de data 10 de desembre de 2013 

 
─ Número 3023782, de data 18 de desembre de 2013 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord:  
 
Donar conformitat a la resolució dels expedients disciplinaris ED 004/2013 i ED 
005/2013. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2013/37372, per un import de 12.165,67€ 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord: 
 
Donar conformitat al projecte dels 5 circuits de fitness pel gimnàs del CEO.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
             
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 19 de desembre de 2013, per unanimitat. 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de 
Consell del 28 de desembre de 2013.  
 
 
P.O. del Comú:                                          Vist i plau: 
La secretària general                                  El cònsol major 
Zita Barrio Lopez       Bonaventura Espot Benazet 
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