CONSELL DE COMU
30 DE GENER DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:06
Hora d’acabament: 17:09
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
Secretària Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de desembre de
2013.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 2, 9, 16 i 23 de gener de 2014.
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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 desembre 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
desembre 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 2, 9,16 i 23 de gener
de 2014 :
JUNTA DE GOVERN DEL 2 DE GENER DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
Donar conformitat al “Procediment de tancament i obertura de la carretera d’Arcalis
per risc d’allaus” redactat i aprovat per Govern i fer-lo d’aplicació a la nostra
corporació a fi de coordinar les accions amb els departaments implicats.

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

Número 3023761, de data 17 de desembre de 2013

─

Número 3023793, de data 20 de desembre de 2013.

─

Número 3023811, de data 23 de desembre de 2013.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
•

Donar conformitat per a què el funcionari 059 i l’agent de l’administració de
caràcter indefinit 514 col·laborin en la Copa del món de Boardercross que
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tindrà lloc a Arcalís, del 9 al 12 de gener i del 7 al 12 de gener d'enguany
respectivament.
•

Donar conformitat per a què el funcionari 059 col·labori en el Trofeu Borrufa,
del 27 al 30 de gener d'enguany.

OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar conformitat al canvi de nom de l’edifici identificat amb el codi 305-142,
d’acord amb la sol·licitud núm. 3023463.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al conveni 1/14.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 2 de gener de 2014, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 9 DE GENER DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 2 de gener de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/1, per un import total de
105.133,18€.

•

O 2014/842, per un import de 5.015€.

•

OPNP 2014/848, per un import de 700€.

•

O 2014/850, per un import de 2.500€.

•

ACLO 2014/851, per un import de 10.000€.

•

ACLO 2014/854, per un import de 10.000€.

•

ACLO 2014/855, per un import de 2.000€.

•

ACLO 2014/856, per un import de 503.924,73€.

-

A proposta de la junta, donar conformitat Incorporar al pressupost de despeses
del 2014, els imports de 6.588,00€ corresponent al 2012 i 7.821,69€
corresponent al 2013 relatius a les donacions de la tretzena paga dels consols i
consellers, finançat mitjançant el romanent de tresoreria corresponent.

-

Devolució d’ingrés:
Ordenar el pagament d’ofici, en concepte de devolució d’ingrés per l’import de
149,40€.
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- Cànon SECNOA, SAU:
A proposta de la junta, establir, per a la temporada 2014/2015, l’import anyal
del cànon d’explotació de Secnoa, SAU en 948.365€, que correspon a l’import
de la dotació a l’amortització de l’exercici 2013 dels actius concessionats.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat al conveni 2/14
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Informació:
El passat 8 de gener va tenir lloc el lliurament de premis del concurs de nadales i
calendaris d’advent, i del concurs de pessebres. Els guanyadors van ésser.
Categoria Hivern :
1r. Premi: Judith Almendròs
2n. Premi: Marc Lacambra,
3r. Premi: Manel Anglada
Categoria Pare Noël :
1r. Premi: Sofia Viguer
2n. Premi. Naia Olaskoaga
3r. Premi: Irene Garcia
Categoria Arbre de Nadal :
1r. Premi: Ingrid Brousset
2n. Premi: Desert
3r. Premi: Desert
Menció especial per a Adrià Prats i Júlia Torres
Categoria Bola de Neu :
1r. Premi: Carla Fernandez
2n. Premi: Maria Cruz
3r. Premi:
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Pel Concurs de Pessebres, els guanyadors van ésser infants de la ludoescola i la
Naia i l’Ona Olaskoaga
Acord:
Donar conformitat al contracte 3/14

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 929, fins
el 31 d’agost de 2014.

-

Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 947.

- Donar conformitat perquè sigui el proveïdor 3201 qui realitzi les proves
psicotècniques dels candidats a l’edicte de circulació.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i resol favorablement la sol·licitud següent:
RÈTOL INDICADOR
Número de registre 3023896.
A proposta de la junta s’aprova la despesa AC 2014/00000849, per un import de
15.000€.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Major:
Número 3023502, de data 20 de novembre de 2013.
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TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al contracte 4/14.

BENESTAR SOCIAL
CASA PAIRAL:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC. 624: 979,27€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 9 de gener de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 16 DE GENER DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 de gener de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/3, per un import total de
8.688,21€.
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-

•

ACLO 2014/1029, per un import de 500€.

•

2014/1030, per un import de 80€.

Devolució d’ingressos
•

Rebut 304727, ordenar d’ofici el pagament en concepte de devolució
d’ingrés per l’import de 50€.

•

Modificar la quota pendent sobre el rebut 299862 i notificar el deute de
21,15€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acords:
-

Donar conformitat al conveni 7/14.

-

Donar conformitat a rescindir el conveni 103/13.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement:
La modificació del procediment intern d’enviament de cartes amb acusament de
recepció, concretament el model d’avis i el nombre de visites per localitzar als
interessats, que inclou també els impresos.
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3023854, de data 2 de gener de 2014.
─ Número 3023863, de data 2 de gener de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Prorrogar fins el 31 d’agost de 2014 el permís administratiu no retribuït del què
gaudeix des del mes de març de 2013 el funcionari 417.

-

Atès que l’IPC del 2013 ha estat del 0%, segons consta en el BOPA número 4
de data del 15 de gener de 2013, no hi haurà increment de salaris per l’any
2014.

-

Contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de l’administració de caràcter
eventual 928, fins el 31 d’octubre de 2014.

-

Regularitzar el salari del treballador de relació especial 713 a 3.194 €/bruts
mensuals, tal com s’ha previst en el pressupost 2014.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:
BÚSTIA ELECTRÒNICA
Número de registre 3023883.
S’informen i es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
- AC 2014/2360, 1.436,88€
- AC 2014/2357, 1.321,09€.
- AC 2014/2356, 1.254€.
- AC 2014/2355, 1.351,97€.
- AC 2014/2354, 1.045€.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
− Tancar el tràmit i anul·lar el rebut corresponent a la resolució 4111/2013.
- No renovar al venciment els contractes 73/2008 i 48/2012.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Prendre en consideració la sol·licitud núm. 3023513, i procedir a la modificació
corresponent al registre del cadastre.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
A proposta de la junta :
Donar conformitat al conveni 8/14.
CIRCULACIÓ:
S’informen i es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les
següents sancions de circulació :
-

Constat 19867.

-

Constat 20082.

S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la
següent sanció de circulació :
Constat 20006.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 16 de gener de 2014, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 23 DE GENER DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 16 de gener de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/9, per un import total de
61.656,68€.

•

OPNP 2014/2284, per un import de 12€.

•

OPNP 2014/2281, per un import de 100€.

•

Es dóna conformitat al pagament les següents factures :
o
o
o
o
o
o
o
o

Fra. 6380, per un import de 939,66€.
Fra. 211/1, per un import de 1.278€.
Fra. 229/13, per un import de 8.595,91€.
Fra. 504751 i Fra. 502.817, per un import total de 1.955,38€.
Fra. 100025, per un import de 5.152,02€.
Fra. 1303110, per un import de 290,14€.
Fra. 12-162, per un import de 1.234,62€.
Fra. 12-164, per un import de 1.118,06€.

En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es
dóna conformitat a les següents ordres de pagament:
•

AC 2014/2289, per un import total de 50.358,24€.

•

AC 2014/2290, per un import total de 8.167,87€.

•

AC 2014/2291, per un import total de 771,90€.
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•

AC 2013/2292, per un import total de 4.032€.

•

AC 2014/2293, per un import total de 2.404,49€.

•

AC 2014/2294, per un import total de 4.182,60€.

•

AC 2014/2295, per un import total de 11.737,44€.

•

AC 2014/2296, per un import total de 9.520€.

•

AC 2014/2297, per un import total de 103.617,96€.

GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta :
-

Donar conformitat al conveni 15/14.

-

Modificar l’hora del Consell de Comú del 28 de desembre de 2014 i passar-lo a
les 12:00 h, enlloc de les 11:00 h, prevista al calendari de sessions que fou
aprovat pel Consell de Comú del 28 de desembre de 2013, a proposta de la
Junta de Govern del 28 de novembre de 2013.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Publicar al BOPA la següent notificació :
EDICTE
Edicte del 23-1-2014 pel qual es notifica a la Sra. Cristina Artigas Latorre el plec de càrrecs de
l’expedient sancionador número 001/2013 DAG.
Es notifica a la Sra. Maria Cristina Artigas Latorre, titular administrativa del comerç Imperi bar,
que en data 13 de desembre de 2013, el Comú d’Ordino acordà incoar-li l’expedient
sancionador 001/2013 DAG, per infracció de l’article 12.A.c) de l’Ordinació de terrasses a la via
pública.
D’acord amb el que disposa l’article 3.3 del Reglament regulador del procediment sancionador
se li notifica que disposa d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la data de
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publicació d’aquest edicte, perquè consulti l’expedient i el plec de càrrecs corresponent a les
dependències del Comú i pugui al·legar i presentar les proves que consideri escaients, per a la
millor defensa dels seus drets.
I, a afectes de notificació a la Sra. Maria Cristina Artigas Latorre, titular administrativa del comerç
Imperi Bar, atesa la impossibilitat de notificar-li personalment, es publica aquest edicte.
Ordino, 23 de gener de 2014

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter eventual 201 a assistir al curs
“Purmotion training” a Barcelona els dies 1 i 2 de febrer.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
− A proposta de la junta, aprovar l’”Ordinació de senyalització de vies i edificis” i
procedir a la seva publicació al BOPA.
− Donar conformitat al contracte 16/14.
Resoldre favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic per la realització de clips audiovisuals pel Comú
d’Ordino.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra major:
Número 3020495, de data 18 de desembre de 2012.
S’informa i es resol desfavorablement la següent sol·licitud:
Número 3023224, de data 17 d’octubre de 2013.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Modificar l’horari d’obertura de la zona blava dels aparcaments Vertical i Prat de
Call que fins ara s’obria a les 7:00 h i que a partir d’ara s’obrirà a les 7:30 h i deixar
el tancament a les 22 h. L’obertura la faran els empleats de l’aparcament i el
tancament el servei d’Atenció Ciutadana.
CIRCULACIÓ:
Donar conformitat a la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra per carta del 13 de
gener de 2014, per organitzar els propers dies 13 i 14 de setembre de 2014, el
43è Ral.li d’Andorra-Ordino i autoritzar els tancaments de diversos trams de
carreteres de la Parròquia.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 23 de gener de 2014, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de
Consell del 30 de gener de 2014.
P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau:
El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet
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