CONSELL DE COMU
29 D’AGOST DE 2013
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17: 10
Hora d’acabament: 17: 20
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’Honorable senyora Eva Font Denjean

La secretària general: Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 de juliol de 2013.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 de juliol i de l’1, 8 i 22 d’agost de 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.
La Sra. Consol menor demana incloure una proposta de modificació de preus
públics.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25
de juliol 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 25 de juliol 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 25 de juliol i de l’1, 8
i 22 d’agost de 2013 :
JUNTA DE GOVERN DEL 25 DE JULIOL DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acord:
Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/381 per un import total de 27.735,98€

GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
Autoritzar la Comissió de Festes de Llorts a instal·lar a la Plaça Major, una barra de
bar per servir begudes els dies 2, 3 i 4 d’agost d’enguany i a tenir-la oberta la nit
del 3 d’agost fins a les 6 hores del matí del dia 4 (sempre i quan el ministeri de
justícia i interior ho autoritzi), en motiu de la celebració de la Festa Major.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Cens de població :
Número 3022365, de data 18 de juliol de 2013.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3022348, de data 17 de juliol de 2013.
- Número 3022385, de data 23 de juliol de 2013.
Obra Menor:
- Número 3022243, de data 5 de juliol de 2013.
- Número 3022357, de data 18 de juliol de 2013.
- Número 3022347, de data 17 de juliol de 2013.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 25 de juliol de 2013, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE L’1 D’AGOST DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 25 de juliol de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acord:
Ordres de pagament
•
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/405 per un import total de
5.260,88€.
ACLO 2013/22165, per un import de 400,00€.
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•

ACLO 2013/22166, per un import de 5.737,05€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
A proposta de la junta s’aprova:
- Deixar sense efecte el Reglament General per a la utilització de la Sala Polivalent
d’Ordino.
- Donar conformitat al Reglament General per a la utilització de la sala La Buna,
situada a l’edifici Macarulla d’Ordino.
ESCOLA D’ART:
Donar conformitat al canvi de nom de l’escola d’art de les Valls del Nord per “La
Capsa, espais de creació”.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Cens de població :
Número 3022427, de data 26 de juliol de 2013.
Comerç
─ Número 3022258, de data 9 de juliol de 2013.
─ Número 3022263, de data 9 de juliol de 2013.
─ Número 3022298, de data 11 de juliol de 2013.
─ Número 3022302, de data 11 de juliol de 2013.
─ Número 3022306, de data 12 de juliol de 2013.
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─ Número 3022391, de data 23 de juliol de 2013.
─ Número 3022435, de data 29 de juliol de 2013.
─ Número 3022449, de data 30 de juliol de 2013.
Terrasses de bar
Deixar sense efecte la llicència de terrassa de bar per la temporada d’estiu 2013
corresponent a la sol·licitud 3021789.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 817, del 12 al 30 d’agost
de 2013.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Donar conformitat a la resolució relacionada amb l’expedient sancionador
001/2013.
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Major:
Número 3022400, de data 24 de juliol de 2013.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Número de registre 3022349.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
S’informen i es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
- AC 21011/2013, per un import de 3.686,32€.
- AC 222029, per un import de 4.133,82€.

BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2013002117, per un import de 3.239,60€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern de l’1 d’agost de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 8 D’AGOST DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 1 d’agost 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” 2013/426, per un import total de
8.505,70€
• ACLO 2013/22900, per un import de 1.833,33€.
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• ACLO 2013/22909, per un import de 1.222,22€.
• ACLO 2013/22916, per un import de 1.916,67€.
• ACLO 2013/22919, per un import de 1.055,56€.
• ACLO 2013/22923, per un import de 2.777,78€.
• ACLO 2013/22926, per un import de 833,33€.
• ACLO 2013/22895, per un import de 240€.
• LO 2013/22884, per un import de 2.042,98€.
• ACLO 2013/23019, per un import de 50.000€.
• ACLO 2013/23034, per un import de 3.800€.
-

Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 10.000€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 11.000€.

-

Acords de resolució en referència a l’Ordinació Tributària:
Número d’expedient 5469/2013, de data 11 de juliol del 2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Comerç
─ Número 3022343, de data 17 de juliol de 2013.
─ Número 3022321, de data 15 de juliol de 2013.
─ Número 3022454, de data 31 de juliol de 2013.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Procedir a l’acomiadament del agents de l’administració de caràcter eventual 893 i
801.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3022523, de data 8 d’agost de 2013.
Obra Menor:
- Número 3022453, de data 31 de juliol de 2013.
- Número 3022455, de data 31 de juliol de 2013.
- Número 3022477, de data 2 d’agost de 2013.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- En resposta al recurs d’alçada núm. 8.133.129, del 4 de juliol de 2013, trametre
al Govern d’Andorra la documentació que consta a l’expedient.
- Donar resposta a la carta del 2 de juliol de 2013 de referència núm 031216C i
núm 004724N, segons el que s’indica en l’acta de la junta.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Autoritzar a realitzar passejades pel poble amb carro i cavalls, de forma gratuïta i a
mena de prova, durant els dies 14 i 15 d’agost.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Adjudicació del concurs públic d’àmbit nacional per la redacció i direcció facultativa
projecte remodelació arquitectònica, espai piscina i vestuaris CEO i projecte energètic
millora calefacció, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació centre i altres
millores.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Donar conformitat al conveni 85/13.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2013000023037, per un import de 4.754€.
Acord:
Adjudicació del concurs per a la concessió de l’explotació del refugi guardat del parc
natural de la vall de Sorteny a la parròquia d’Ordino.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 8 d’agost de 2013, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 22 D’AGOST DE 2013
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 8 d’agost de 2013.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
Ordres de pagament :
Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/453 per un import total de 64.816,16€.
Acords de resolució de sol·licituds:
-

Número d’expedient 5492/2013, de data 26 de juliol del 2013.

-

Número d’expedient 5447/2013, de data 28 de juny del 2013.

A proposta de la junta s’aprova:
-

La modificació de l’Ordinació de modificació de preus públics, per l’actualització
dels preus corresponents a les zones d’estacionament, en especial per a la
creació de les zones “verdes” d’estacionament amb abonaments periòdics.

-

La modificació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació Tributària, per
l’actualització dels tributs relacionats amb els serveis del registre de Cadastre
Comunal.

Central de Compres:
- Adjudicació del concurs pel subministrament de vestimenta, calçat i
complements del personal de manteniment.
- Pel subministrament de calçat d’aquell personal del Comú d’Ordino que ho
requereixi es fixen els següents imports màxims de despesa:
¾ Per parell de sabates:100€
¾ Per parell de botes: 120€
- Adjudicació del concurs per homologar el subministrament i la instal·lació de
parquímetres.
Modificació pressupostària:
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- A proposta de la junta, s’aprova un suplement de crèdit a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 6.855€.
- A proposta de la junta, s’aprova la modificació pressupostària corresponent a
l’AC 2013/24989, per un import de 19.855€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat al conveni 94/13.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3022476, de data 2 d’agost de 2013.
─ Número 3022505, de data 6 d’agost de 2013.
─ Número 3022533, de data 9 d’agost de 2013.
─ Número 3022539, de data 12 d’agost de 2013.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 938
- Donar conformitat perquè en el pressupost del 2014, es fixi el salari mínim del
personal eventual d’estiu en el salari mínim establert per Govern, i que aquest
any 2013 ha estat 962€. Es valorarà el que s’aplicarà cas per cas.
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- Renovar fins al 31 d’agost de 2014 el contracte dels agents de l’administració
de caràcter eventual següents : 835, 865, 696, 769, i 223.
- Autoritzar els funcionaris 442 i 644 a assistir al curs de soldadura que s’ha
organitzat per a tots els comuns al col·legi la Salle de la Seu d’Urgell els dies 5 i
6 de setembre.
-

Contractar amb caràcter d’urgència l’agent de l’administració de caràcter
eventual 670.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3022504, de data 6 d’agost de 2013.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a la data 17 d’octubre de 2013 com a termini d’admissió de
les sol·licituds de subvencions esportives per l’any 2014, tal com preveu el
reglament de subvencions esportives del Comú d’Ordino que es publicarà al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
- Oferir a la Conselleria de Turisme i Esports, Servei d’Activitats i Promoció, un
abonament d’un any al CEO, com a premi del concurs d’estands que es farà
durant la Mostra Gastronòmica.
- Donar conformitat al conveni 87/13.
-

Donar conformitat a la cessió gratuïta 86/13.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
– Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la contractació d’una empresa de
manteniment dels aparells d’elevació i portes mecàniques del Comú d’Ordino.
-

A proposta de la junta s’aprova l’ordinació del servei d’estacionament regulat de
vehicles a la via pública.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 22 d’agost de 2013, per unanimitat.

Assumptes no previstos en l’ordre del dia :
Es dóna conformitat la modificació del preu públic per a la utilització dels
abocadors comunals amb la voluntat de reactivar l’activitat d’abocament de terres i
assolir el tancament definitiu de l’abocador del Corb.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 29
d’agost de 2013.

P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet
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