CONSELL DE COMU
29 de març de 2012

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 17:05
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
Miquel Pujal Rius
Eva Font Denjean
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Excusen la seva absència : l’Hble. Sr. Patric Simon Riba
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 15 de febrer de
2012.
2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 16 i 23 de febrer i de l’1, 8, 15 i 22 de març de 2012.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
15 de febrer 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.
I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el 15 de febrer de 2012.

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 16 i 23
de febrer i de l’1, 8, 15 i 22 de març de 2012:
JUNTA DE GOVERN
DE 16 DE FEBRER 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. 2012/43 : 29.843,02€
• ACLO 2011/35109, per un import de 2.480,81€.
• ACLO 2012/3771, OPNP 2012/3772 i OPNP 2012/3773, per un import
total de 16.232,60€.
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• Per acord de la Junta de Govern del 12 de gener de 2012, mitjançant
l’ACLO 2012/973, es va atorgar, a favor de l’ASSOCIACIÓ FESTIVALS
D’ORDINO, l’aportació pel finançament dels esdeveniments previstos per a
l’edició del 2012 per un import de 65.000€.
Davant la comunicació del Crèdit Andorrà de reduir la seva aportació com
associat per aquesta edició a 55.000€,
Es dóna conformitat a modificar l’acord del 12 de gener de 2012, i reduir
l’aportació a l’Associació de Festivals d’Ordino pel 2012 a 55.000€.
• 2012/3932 i OPNP 2012/3931, per un import total de 61,95€,
• ACLO 2012/3929, per un import de 387€.
- Acords de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària:
• Número 4526/2012, de data 7 de febrer del 2012.
• Número 4527/2012, de data 8 de febrer del 2012.
- Venda mitjançant subhasta pública d’actius comunals:
A proposta de la junta de govern, declarar l’al.lienabilitat i posterior
convocatòria de subhasta pública, per la venda del següent actiu comunal,
segons el que estableixen els articles 78, 86 i 87 del Codi de l’Administració i
el Reglament regulador de la venda de béns immobles ( Bopa 15, 1/4/1998 ):
Aquest material va ser adquirit en data 2 de novembre del 2000 conjuntament
amb el camió Mercedes Unimog a l’empresa Daimler Chrysler France, i el seu
preu segregat va ser de 12.475,15€ i en l’actualitat no s’utilitza :
EDICTE
En data 29 de març, el Consell de Comú va acordar convocar subhasta pública per la venda de:
Descripció

Naturalesa

Làmina pala treta neu

Equipament complementari
per la treta de neu

Quantitat
1

Preu
de
sortida
1.800,- €

Les persones interessades en veure l’equipament han de demanar cita al Departament de
Serveis del Comú d’Ordino, en hores d’obertura al públic.
La subhasta pública es realitzarà a Ordino, el dia 7 de maig de 2012, a les 19:00 hores, al
Centre Esportiu d’Ordino.
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Les dites seran de 100 €.
El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient d’entre els que hi concorrin. El Comú
podrà declarar totalment o parcialment deserta la subhasta, si no es presenten propostes.
El pagament s’haurà d’efectuar al comptat, en efectiu, xec o targeta de crèdit, en aquell
mateix acte.
Per qualsevol informació complementària, els interessats es poden adreçar al
Departament de Serveis del Comú d’Ordino.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informació:
Tràmits CASS
Per carta entrada en data 13 de febrer d’enguany, la nova responsable de l’Àrea
d’atenció al públic de la CASS informa de la modificació del tràmit de demanda de
volant de desplaçament per anar al metge a l’estranger. A partir d’ara caldrà
annexar el formulari de consentiment exprés en compte i compensació dels
saldos deutors i creditors de prestacions de reembossament.
S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
─

Número 3013957, de data 5 d’octubre de 2012.

─

Número 3017817, de data 30 de gener de 2012

─ Número 3017888, de data 8 de febrer de 2012.
─ Número 3017895, de data 9 de febrer de 2012.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
- Donar conformitat a la publicació de les actes del Consell de Comú a la web
www.comuordino.ad.
- Utilitzar en les webs del comú, les imatges de l’estació d’Arcalís que provenen
de la web de Vallnord.
- Retirar els rètols indicadors que no respecten els manuals de senyalització de
Govern.

TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Atesa la demanda del Ministeri d’Afers Exteriors a la Comissió Nacional Andorra
per la Unesco (CNAU), donar conformitat a la cessió provisional de les obres dels
tres artistes andorrans que van participar al primer ART CAMP 2008, perquè
siguin exposades fins el 31 d'agost de 2013 a Estrasburg, en motiu de la
presidència d'Andorra al Comitè de Ministres del Consell d'Europa.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat al preu comercial de 3€ per a grups d’escolars i agències,
per l’entrada de piscina del CEO per l’any 2012.
- Donar conformitat a la imatge i al pla de comunicació de la campanya de
captació i fidelització de socis per al CEO, durant el període de l’1 al 31 de
març d’enguany.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Mitjançant les autoritzacions de despesa números 201200003954/
201200003955 / 201200003960 / 201200003961, aprovar el plec de bases i el
CC/12-03-29
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corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs públic per la
contractació d’una empresa per la realització dels treballs de desinfecció,
desinsectació i desratització d’algunes instal·lacions del Comú d’Ordino. (Codi del
PB/CSSO/12-A). El vigent contracte finalitza el dia 30 de maig de 2012.

S’aprova la Junta de Govern del 16 de febrer, per unanimitat

JUNTA DE GOVERN
DEL 23 DE FEBRER DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
2.

S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 16 de febrer de 2012.
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
Font Blanca 2012
Es lliura l’informe d’Intervenció en relació a la liquidació dels costos de la prova
esportiva FONT BLANCA WORLD CUP 2012.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” :
Núm. 2012/62 : 21.417,69€
Núm. 2012/60 : 45.651,80€
• LO 2012/4603, per un import de 780€.
• ACLO 2012/4602, per un import de 25€.
• ACLO 2012/4700, per un import de 1.000€.
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En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es
dóna conformitat a les següents ordres de pagament:
– Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut.
AC 2012/4625, per un import total de 1.261,77€.
- Acord de resolucions:
• Número 4479/2011, de data 13 de desembre del 2011.
• Número 4498/2012, de data 13 de gener del 2012.
- Acord de resolucions de sol·licituds en referència a l’ordinació
tributària:
• Número 4534/2012, de data 13 de febrer del 2012.
• Número 4536/2012, de data 13 de febrer del 2012.
• Número 4519/2012, de data 1 de febrer del 2012.
• Número 4491/2012, de data 3 de gener del 2012.
- Publicar al BOPA els avisos per fixar els períodes voluntaris de
pagament de diversos tributs :
• Impost tradicional del Foc i Lloc 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, del 24 de novembre del
2011, publicada al BOPA núm. 76, del 7 de desembre del 2011.
Es notifica als obligats tributaris de l'Impost tradicional del Foc i Lloc (capítol I, del títol IV)
establert a l'Ordinació tributaria del Comú d'Ordino per a l’any 2012, que el període
voluntari per al pagament de la quota tributària corresponent acaba el 29 de maig del
2012.
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 a les dependències comunals situades a l’edifici administratiu, La Placeta, 1,
d'Ordino.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
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• Impost sobre la propietat immobiliària edificada 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, del 24 de novembre del
2011 publicada al BOPA núm. 76, del 7 de desembre del 2011.
Es notifica als obligats tributaris de l'Impost sobre la propietat immobiliària edificada
(capítol II, del títol IV) i de la Taxa de serveis públics en general vinculada ( Article 13)
establerts a l'Ordinació tributària del Comú d'Ordino per a l’any 2012, que el període
voluntari per al pagament de la quota tributària corresponent acaba el 29 de maig del
2012.
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 a les dependències comunals situades a l’edifici administratiu, La Placeta, 1,
d'Ordino.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

• Preus públics per a la instal·lació de rètols 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, del 24 de novembre del
2011, publicada al BOPA núm. 76, del 7 de desembre del 2011.
Es notifica als obligats al pagament dels preus públics per a la instal·lació de rètols
indicadors i publicitaris (article 13) i dels preus públics per a la instal·lació de reserves
d’estacionament o guals (article 15) establerts a l'Ordinació de preus públics del Comú
d'Ordino per a l’any 2012, que el període voluntari per al pagament de la quota
corresponent acaba el 29 de maig del 2012.
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
a les dependències comunals situades a l’edifici administratiu, La Placeta, 1, d'Ordino.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Informació:
De la celebració del Snow Day Jove organitzat conjuntament amb el departament
de joventut de la Massana els dies 22 i 23 de febrer.
CC/12-03-29
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Acords:
- Cedir a la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (JONCA) la sala
polivalent i la sala Arcalís, per assajar el dia 12 de maig de les 17 a les 21
hores i el dia 13 de maig de les 10 a les 14 hores.
- Acceptar la demanda de l’Esbart Valls del Nord i autoritzar-los a col·locar unes
barres i dues cortines entre les pilones per fer un canviador. Per facilitar la
tasca de les persones encarregades del vestuari, el Departament de Serveis
del Comú instal·larà uns endolls per la planxa i la font d’aigua.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Informació:
Els propers dies 28 i 29 de febrer es farà una formació de poda a càrrec de Tot
Natura. Hi assistiran 4 persones del Comú d'Ordino i 3 persones del Comú de la
Massana. La formació té un cost de 280€ (AC 4737).
Acords:
- Donar conformitat perquè personal de l’escola bressol puguin recuperar les
hores suplementàries treballades, segons es detalla seguidament:
funcionari/agent
352
555
411
389
542
177
592
561
157
166
696
422
645
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Hores a recuperar
82,5
63,5
101
86
80
89
76
55,5
101
96
65
102
94

dies a recuperar
10,31
7,94
12,63
10,75
10,00
11,13
9,50
6,94
12,63
12,00
8,13
12,75
11,75
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835
076
443
141
417
865
557
354
497
431

76
193
57
37
30
46
22
38
193
196

9,50
24,13
7,13
4,63
3,75
5,75
2,75
4,75
24,13
24,50

- Autoritzar al funcionari 033 a fer jornada intensiva (de les 7:45 a 15:30 hores)
els dimarts i dijous, fins a finals de mes de juny, a excepció de les setmanes de
vacances escolars.
- En base al que preveu l'article 55-d de l'Ordinació de la funció pública
(permisos administratius), atorgar al funcionari 443 un permís administratiu no
retribuït de dos mesos a comptar de l'1 de març de 2012.
-

Finalitzat el termini concedit per a formular al·legacions a l’expedient disciplinari
número ED 002/2011; vist que no s’han presentat al·legacions; en virtut del
que disposa l’article 54 de la Llei dels agents de circulació comunals, acordar
resoldre l’expedient i sancionar per la comissió d’una falta lleu amb una
amonestació escrita.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
- Donar conformitat al procediment per la implantació d’adreces als edificis.
- A proposta de la junta de govern, aprovar i publicar al BOPA, la modificació de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de senyalització de les vies públiques
i edificis, amb el contingut següent:
Ordinació del 29-3-2012 de modificació de l’Ordinació de senyalització de vies públiques i
edificis.
Vista l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis, de data 15 de febrer de
2012, publicada al BOPA núm. xx de xx de febrer de 2012;
Vist l’article 4, Instal·lació de plaques, apartat 2, Instal·lació de plaques i numeració d’edificis,
Vist l’article 33.2.e) de l’Ordinació de preus públics vigent, on s’estableix l’import a satisfer per
les plaques de numeració de vivendes,
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El Comú d’Ordino, en sessió de Consell de Comú de data 29 de març de 2012 ha aprovat la
següent:
ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE LES VIES
PÚBLIQUES I EDIFICIS
4.2.- Instal·lació de plaques de numeració d’edificis
Les plaques de numeració d’edificis existents, seran subministrades i col·locades pel Comú.
A l’Ordinació de preus públics s’estableix el preu públic corresponent, que anirà a càrrec del
titular de la propietat.
En el cas de noves construccions, el Comú procedirà al subministrament i col·locació de la
placa de numeració de l’edifici en el moment de formalitzar la inscripció al cadastre. El
pagament del preu públic de la placa de numeració d’edifici anirà a càrrec del titular cadastral
de l’immoble.
La instal·lació de la placa de numeració d’edifici s’haurà de realitzar de manera que resulti ben
visible des de la via pública i el més a prop possible de l’entrada principal a la que correspon
el número.
La conservació i manteniment, inclosa la reposició, de les plaques de numeració d’edificis
correspon als propietaris de l’immoble.
Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial d’Andorra
.

OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats dins els
termes d’Ordino.
- Donar conformitat a la denominació dels trams de carrers i accessos de
titularitat privada situats a la parròquia d’Ordino que figuren en el quadre que
es detalla a continuació:
Poble / Terme
ORDINO

Codi / Tram

01012
01020
01013
CC/12-03-29

Denominació - proposat

carrer del planell de la Font
carrer de la Feixa Llarga
carrer Bony de Sant Quiri

Plànol situació

Núm. 1
Núm. 1
Núm. 2
11/32

01016
01017
01021
01022
01023
01025
01046
01073

carrer de l’Artic
carrer bony de la Coma
carrer de les Grandalles
carrer de la Cultia
carrer del Clos
carrer del Lloser
carrer Narciso Yepes
carrer dels Martinets

Núm. 3
Núm. 4
Núm. 5
Núm. 5
Núm. 8
Núm. 6
Núm. 7
Núm. 9

05006
05034

carrer de l’Hortal
carrer Xalets de la Cortinada

Núm. 10
Núm. 11

06016
06017
06018

carrer de la Peça
carrer de la Closa
carrer del Jaume

Núm. 12
Núm. 12
Núm. 12

07016

carrer de Rossell

Núm. 13

LA CORTINADA

LLORTS

EL SERRAT

En relació a aquest acord, l’Hble Sr. Enric Dolsa demana la
següent constància en acta :
“En el punt 1.1 del document que s’annexa, Normativa existent : Ordinació de

senyalització de les vies públiques i edificis del 2007, edificada al BOPA 78 de
21.10.2009, s’indica que “al 2007 es van aprovar el nom dels carrers
unilateralment per part del Comú”, Indica el seu desacord amb aquest redactat
donat que era Cònsol en aquella data i que aquella decisió va ser consensuada.
Afegeix que es va parlar amb molta gent gran abans d’establir els noms dels
carrers i per tant no pot tolerar un redactat com aquest. Demana se li indiqui
quines son les persones que s’han queixat.
El Sr. Espot respon que no li pot trametre noms per una qüestió de protecció de
dades.
El Sr. Dolsa accepta.
El Sr. Dolsa demana que consti el seu desacord amb el fet que existeixi un carrer
a Ordino que es digui “carrer del Balcò d’Ordino” tal i com va indicar en comissió.
Afegeix que aquest carrer no ha existit mai. Indica que aquella és la zona de Sant
Quiri i no del Balcó d’Ordino i per tant demana que s’indiqui aquest nom. A més,
en el cadastre consta el nom de Sant Quiri i no consta el nom de Balco d’Ordino,
que és un nom que van introduir els promotors en el moment de la construcció.
CC/12-03-29
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La Sra. Consol Naudí indica que aquest nom, al igual que d’altres com “Clos
d’Ordino”, per exemple, son noms que no es corresponen amb la toponímia però
si que son noms que ja estan assumits pels habitants d’Ordino, que no estan
escrits i que tothom sap on ubicar-los i per aquest motiu es mantenen.
Finalment, s’acorda :
Ometre en el full annex, la primera frase del punt 1.1 que va des de “al 2007” fins
al final de la frase “Comú”.
Denominar el carrer amb codi 01013 : carrer Bony de Sant Quiri en lloc de
carrer del Balco d’Ordino.

TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Donar conformitat a la demanda de la Comissió Nacional Andorrana per la
UNESCO, perquè, en el marc de l’exposició itinerant de les obres de l’Art Camp
de l’edició 2010, les 37 peces propietat del Comú d’Ordino siguin exposades a la
sala del Tinglado de Tarragona del 3 d'agost al 4 de setembre del 2012.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent
sanció de circulació:
Número 3017870.

S’aprova la Junta de Govern del 23 de febrer, per unanimitat
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JUNTA DE GOVERN
DE L’1 DE MARÇ DE 2012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 23 de febrer 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. 2012/65 : 15.333,07€
Núm. 2012/67 : 4.841,92€
• ACLO 2012/4961, per un import d’11.200€.
• ACLO 2012/4968, per un import de 6.400€.
• ACLO 2012/5000, per un import de 20.000€.
• 2012/4969, per un import de 3.769,92€.
- Acord de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària:
•

Número 4554/2012, de data 24 de febrer del 2012.

•

Número 4543/2012, de data 17 de febrer del 2012.

•

Número 4542/2012, de data 17 de febrer del 2012.

•

Número 4552/2012, de data 24 de febrer del 2012.

•

Número 4549/2012, de data 23 de febrer del 2012.
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GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat al nou conveni amb La Poste Grand Public,

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Terrasses de bar
Número 3018014, de data 29 de febrer de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Lycée Comte de Foix, per a
què l’alumne motiu de la demanda pugui realitzar una estada formativa al
centre esportiu, entre el 26 i el 30 de març de 2012, i facultar al cònsol major a
signar-lo.

-

Autoritzar al funcionari 420 a assistir al curs de “Ciclisme indoor” organitzat per
l’empresa Keiser M, el proper dissabte 3 de març a Barcelona. El curs té un
cost de 150€, al que s’han d’afegir les dietes i el desplaçament, en total 330€
(AC 5169).

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2012/5146 per un import de 300€
Acord :
Integrar els continguts de les webs de l’Escola d’Art, Escola de Música,
Ludoescola i escola bressol a la web corporativa del Comú d’Ordino.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Informació:
Carta del ministre d’Economia i Territori de data 10 de febrer d’enguany, en la
qual informen que el Govern, en la sessió del 25 de gener, va aprovar un conveni
per distribuir el terreny del qual Patrimoni Natural i una referida societat són
propietaris per meitats indivises.
La signatura del conveni obre la porta a dividir la UA-21 en dues noves unitats,
una que incorpora tots els terrenys de Patrimoni Nacional, i una altra on
s’integrarien tots els terrenys de propietat privada.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3017974, de data 22 de febrer de 2012.
- Número 3017989 de data 24 de febrer de 2012.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- Es dóna resposta al recurs d’alçada núm. 978.613.
- Donar conformitat al l’edicte d’informació pública de l’expedient de permuta de
terreny comunal amb el Sr. Jordi FARRÀS, i procedir a la corresponent
publicació al BOPA.
Edicte de l’1-3-2012 pel qual es sotmet a informació pública l’expedient de permuta d’unes
franges de terreny situades a Encodina.
A demanda del Sr. Jordi FARRÀS FORNÉ, s’està instruint un expedient de permuta d’unes
franges de terreny comunal situades a Encodina d’una superfície total de 45,70 m² amb una
parcel·la de terreny d’una superfície de 50,78 m² que se segrega de la finca de major
extensió anomenada “les Feixes” (ref. Cadastral 3P02206), situada també a Encodina
propietat del Sr. Jordi FARRÀS FORNÉ i de la Sra. Olga ROCA SERVENT.
Als efectes del que estableix l’article 105 del Codi de l’Administració, se sotmet l’expedient a
informació pública durant el termini de tretze dies hàbils a partir de la publicació del present
edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

CC/12-03-29

16/32

Durant aquest termini totes les persones interessades es poden presentar a les oficines del
Comú d’Ordino per consultar l’expedient administratiu i, si escau, formular les al·legacions
que en dret considerin oportunes.
Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat als nous preus comercials de les activitats d’estiu de l’empresa
Experiència en Muntanya, segons conveni signat el 28 de gener de 2009.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2012/4690, i d’acord amb l’informe
tècnic elaborat pel departament d’esports, adjudicar el contracte dels treballs
tècnics de revisió del rocòdrom exterior d’Ordino.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Finalitzat el termini concedit per a formular al·legacions a l’expedient sancionador
CAM/001/2012; vist que no s’han presentat al·legacions, en virtut del que disposa
l’article 5 del Reglament regulador del procediment sancionador, a proposta de
l’instructor, resoldre l’expedient i sancionar, per la comissió d’una infracció molt
greu, amb una multa de 500€ a cada infractor.

S’aprova la Junta de Govern de l’1 de març, per unanimitat
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JUNTA DE GOVERN
DE 8 DE MARÇ DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 1 de març de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informacions:
- Es presenta l’Informe d’Intervenció en relació als comptes anuals de
l’Associació Grup Artístic d’Ordino per a l’exercici 2011.
- Es presenta l’Informe d’Intervenció en relació als comptes anuals de
l’Associació Coral Casamanya per a l’exercici 2011.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”
Núm. 2012/72 : 864,32€
Núm. 2012/74 : 4.575,55€
• ACLO 2012/5248, per un import de 1.672,50€.
• ACLO 2012/5316, per un import de 18€.
- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 27.803,28€
• A proposta de la Junta de Govern, s’aprova el suplement de crèdit a la
Conselleria d’Esports i Turisme, per un import de 6.920,23€.

CC/12-03-29

18/32

- Acord de resolució de sol·licitud:
• Número 4551/2012, de data 24 de febrer del 2012.
- Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació Tributària:
• Número 4555/2012, de data 27 de febrer del 2012.
• Número 4556/2012, de data 28 de febrer del 2012.
• Número 4562/2012, de data 1 de març del 2012.
• Número 4561/2012, de data 1 de març del 2012.
• Número 4559/2012, de data 29 de febrer del 2012.
• Número 4564/2012, de data 1 de març del 2012.
- A proposta de la Junta de govern, es dóna conformitat als textos presentats
des de l’Associació de Comuns del Principat d’Andorra, que seran tramesos al
Consell General com a proposicions de Llei.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
A proposta de la reunió de cònsols celebrada el passat 10 de gener, facultar la
cònsol menor del Comú d’Ordino, Sra. Consol Naudí Baixench perquè representi
els comuns del principat al Consell del Cens Nacional de Població.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informacions:
─ A demanda del Departament de Cadastre i Gestió del Territori, es crea el
tràmit de “lliurament de documentació cadastral”. Aquest tràmit es crea perquè
quedi constància, a nivell informàtic, de la documentació que es lliura i que no
correspon a cap tràmit específic.
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─ Govern informa que a partir de dijous es podran entrar les sol·licituds de
llicències de pesca. La temporada de pesca comença el dia 14 de març als
acotats d'Engolasters, Gran Valira i riu d'Òs.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Atorgar al funcionari 162 una excedència amb reserva de plaça, a partir del 29 de
febrer de 2012, pel temps que duri el càrrec motiu del seu nomenament.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2012/3047, per un import de 1.270,80€.

OBRES PÚBLIQUES
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
Número 3018017, de data 29 de febrer de 2012.
Obra Major:
Número 3018031, de data 1 de març de 2012.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Mitjançant autorització de despesa número 2012/5415, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs
nacional per la realització dels treballs de manteniment anyal a efectuar a les 3
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unitats de climatització d’aire partit del nou espai fitness i la maquina d’aigua
refredadora del sistema d’aire del Centre esportiu d’Ordino i publicar l’edicte
corresponent (codi: PB/CSSO/12-C).
– Donar conformitat a llogar la sala del CEO al gimnàs CONTROL PILATES per
donar continuïtat a l’activitat de KUNDALINI IOGA tots els dilluns de 19:45 a
21:00 hores.
– Donar conformitat al conveni per la utilització d’una sala del Centre Esportiu
d’Ordino per part del gimnàs CONTROL PILATES.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
– Donar conformitat a la creació d’una Taula d’Energia, coordinada pels caps de
departament d’Agricultura i Medi Ambient i de Serveis i amb la intervenció dels
caps de departament que es trobin afectats pels projectes de millora
energètica, segons els ordres del dia establerts, i dels tècnics competents dels
departaments afectats, així com dels assessors externs que siguin contractats.
– Donar conformitat als objectius següents per la Taula d’Energia:
• Seguiment pressupostari
• Seguiment i avaluació del monitoratge del consum energètic (situació
inicial).
• Anàlisi de les diagnosis i propostes.
• Diagnosis senzilles de problemes energètics.
• Planificació i priorització de les millores energètiques.
• Propostes i estudis senzills de millores energètiques.
• Planificació dels projectes energètics (edictes o pressupostos).
• Anàlisis de les ofertes dels projectes senzills i dels projectes adjudicats.
• Anàlisis d’ofertes tècniques i de projectes energètics (edictes o
pressupostos).
• Planificació de la comunicació (interna i externa).
• Seguiment i coordinació de projectes energètics (serveis tècnics del Comú).
• Seguiment de projectes energètics (projectes adjudicats).
• Avaluació de les millores energètiques derivades dels projectes de millora.
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- Designar la cònsol menor i els Presidents de les Conselleries d’Obres i
Urbanisme, d’Agricultura i Medi Ambient i de Manteniment, Serveis i Circulació
com a els membres polítics de la Taula d’Energia.
BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Acord:
No renovar el contracte 60/2011. Notificar a l’empresa que aquest finalitzarà al
venciment.

S’aprova la Junta de Govern del 8 de març, per unanimitat
JUNTA DE GOVERN
DE 15 DE MARÇ DE 2012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 8 de març 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. 2012/110 : 1.776,17€
Núm. 2012/108 : 12.094,51€
• ACLO 2012/5876, per un import de 1.600€.
• ACLO 2012/5882, per un import de 1.400€.
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• ACLO 2012/5883, per un import de 1.500€.
• ACLO 2012/5876, per un import de 900€.
• ACLO 2012/5885, per un import de 1.100€.
• ACLO 2012/5886, per un import de 119.850€.
• ACLO 2012/5887, per un import de 1.000€.
• Ordres de pagament per un import total de 1.570€, segons expedient
94/2011
• LO 2012/5889, per un import de 1.270,80€.
• LO 2012/5891, per un import de 15.000€.
• LO 2012/5892, per un import de 6.000€.
- Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació tributària:
Número 4573/2012, de data 7 de març del 2012.
- Acord de resolució de sol·licitud:
Número 4402/2011, de data 14 d’octubre del 2011.
- Modificació pressupostària :
Transferència de crèdit a Secretaria general per un import de 874€,
- Aprovació d’obertura d’expedient de contractació:
Mitjançant l’autorització de despesa 2012/5888, aprovar el plec de bases i el
corresponent expedient de contractació per convocar un concurs nacional per
la contractació del servei de repartiment de correu a domicili del Comú
d’Ordino i publicar l’edicte corresponent. ( Codi: PB/CSSO/12-D)
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Atenent al que estableix l’article 8.1, Publicació de llistes, de la Llei 28/2007 del 22
de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i
del referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional
d’electors a partir del proper 30 de març.
S’informa i es resol favorablement la demanda següent:
Autoritzar al Circ Raluy per instal·lar cartellera de publicitat del Circ a la via pública
de la parròquia, en llocs establerts prèviament pel departament de comunicació i
sistemes d’informació.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
Número 3018076, de data 9 de març de 2012.
Terrasses de bar
─ Número 3018069, de data 8 de març de 2012.
─ Número 3018093, de data 12 de març de 2012.
─ Número 3018098, de data 12 de març de 2012.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
- Número 3018074, de data 9 de març de 2012.
- Número 3018097, de data 12 de març de 2012.
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TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els 7
comuns del Principat per al desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting
turístic, mitjançant el programa Infoturisme i facultar qualsevol d’ambdós cònsols
a signar-lo.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
Donar Conformitat al conveni a precari per la utilització del pavelló de les escoles
Germans de Riba i del Centre Esportiu d’Ordino entre el Comú d’Ordino i el
FUTBOL CLUB MADRIU, i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signar-lo.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l’ambaixada Francesa per carta de data 16
de desembre de 2011 i cedir 15 panells electorals per a les eleccions
presidencials i legislatives que s’han de celebrar els mesos d’abril i juny del 2012.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
A proposta de la junta, es dona conformitat al conveni entre el Govern d’Andorra i
el Comú d’Ordino i la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la Parròquia
d’Ordino, per la instal·lació i el finançament dels serveis d’energia elèctrica,
telèfon i clavegueram a la Borda de Sorteny, i es faculta al cònsol major a signarlo, seguint l’acord de la Mancomunitat del Comú d’Ordino de data de 13 de
desembre de 2011.
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S’aprova la Junta de Govern del 15 de març, per unanimitat
JUNTA DE GOVERN
DE 22 DE MARÇ DE 2012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 de març de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
Comptes anuals 2011, Esbart Valls del Nord :
Es lliura l’informe d’Intervenció en relació a la liquidació dels comptes anuals de
l’associació Esbart Valls del Nord per a l’exercici 2011.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”
Núm. 2012/129 : 9.936,73€
Núm. 2012/131 : 27.422,49€
• ACLO 2012/6795, per un import de 30€.
• ACLO 2012/6793, per un import de 1.110€.
- Acord de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària:
• Número 4606/2012, de data 16 de març del 2012.
• Número 4596/2012, de data 13 de març del 2012.
• Número 4601/2012, de data 16 de març del 2012.
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• Número 4598/2012, de data 15 de març del 2012.
• Número 4591/2012, de data 13 de març del 2012.
• Número 4592/2012, de data 13 de març del 2012.
- Resolució de sol·licituds:
• Número 4547/2012, de data 22 de febrer del 2012.
• Número 4523/2012, de data 3 de febrer del 2012.
• Número 4537/2012 de data 14 de febrer del 2012.
• Número 4545/2012 de data 21 de febrer del 2012.
• Números 4540/2012 i 4541/2012, de data 16 de febrer del 2012.
- Central de Compres
Modificar les funcions de la Central de Compres, afegint-ne de noves i
complementant i aclarint les actuals.
- Reconducció de compromisos de despesa.
A proposta de la junta, s’aprova la reconducció al pressupost 2012 dels
compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici 2011, per un
import total de 728.661,79€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat al conveni de cessió d’ús d’una aula de l’escola de música de
la Covanella, per destinar-la temporalment a gravació de maquetes, i facultar al
cònsol major a signar-lo.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Revisió de dades del cens de població
Iniciar el procés de revisió i inspecció del cens de població.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3018086, de data 12 de març de 2012.
─ Número 3018123, de data 15 de març de 2012.
─ Número 3018148, de data 16 de març de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Vist l’article 3 del reglament de dietes i desplaçaments a l’exterior del personal
del Comú (BOPA 9-04-08) que preveu que “els imports s’actualitzaran
anyalment, segons l’índex de l’IPC publicat al BOPA”, acordar l’actualització
dels preus amb aplicació del 2,5%, segons la taula adjunta, en substitució dels
preus indicats en la junta del passat 9 de febrer.
Tipus de dieta
Manutenció

Raó
Formació

Servei

Allotjament
Transport
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Formació
Servei

Concepte
Esmorzar
Dinar
Sopar
Total Dia
Esmorzar
Dinar
Sopar
Total Dia
Hotel
Hotel
Kilometratge

Preu actual
5,59 euros
18 euros
22,24 euros
45,83 euros
5,59 euros
27,39 euros
29,12 euros
62,10 euros
105,93 euros
127,11 euros
0,32 euros

preu amb IPC
5,73 euros
18,45 euros
22,80 euros
46,98 euros
5,73 euros
28,07 euros
29,85 euros
63,65 euros
108,58 euros
130,29 euros
0,33 euros
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-

Es dóna conformitat al conveni de pràctiques amb el Lycée Comte de Foix, per
a què un dels seus alumnes pugui realitzar una estada formativa al
Departament d’Intervenció i Finances entre el 16 i el 20 d’abril de 2012, i
facultar el cònsol major a signar-lo.

-

Vist l’informe adjunt presentat pel Cap de Departament de Cultura, Joventut i
Benestar es dóna conformitat a la renovació del contracte de l’agent de
l’administració de caràcter eventual 810.

-

Es dóna conformitat a la demanda de l’agent de l’administració de caràcter
eventual 800, on sol·licita una reducció de la jornada passant a sis hores
diàries. Aquesta reducció horària implica també la reducció del salari
corresponent i s’aplicarà a partir del mes de febrer.

-

Publicar un edicte per a contractar 6 agents de l’administració de caràcter
eventual per al departament de Serveis. El període de contractació es preveu
de maig a octubre.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informen i es resolen favorablement les propostes de despesa
següents:
• AC 2012/5323, per un import de 5.000€ anuals.
• Adjudicació del contracte d’allotjament de pàgines webs, manteniment de
DNS, correus electrònics, per un import de 2.355,36€ anuals.

OBRES PÚBLIQUES
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3018020, de data 29 de febrer de 2012.
Obra Menor:
- Número 3018110, de data 13 de març de 2012.
- Número 3018113, de data 13 de març de 2012.
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Obra Major:
- Número 3018079, de data 9 de març de 2012.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat a que el personal de la llista que s’adjunta participi al congrés
mundial de turisme de neu i de muntanya 2012 a Andorra la Vella.
DIA 11
887
585
636
011
059
454
830
788
237
070

DIA 12
887
585
692

830

ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Acords:
–

Autorització de despesa número A 201200007036, per un import de
1.500,00€.

–

Autorització de despesa número A 201200007035, per un import de 400,00€.

–

Autorització de despesa número A 201200007033, per un import de
1.350,00€.

–

Autorització de despesa número A 201200007034, per un import de
1.600,00€.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a la demanda de la Federació Andorrana de Judo i
autoritzar la utilització, de forma gratuïta, del pavelló de les escoles germans de
Riba en motiu de la celebració del campus amb caràcter no lucratiu EJU
TRAINING CAMP, organitzat conjuntament amb la Federació Internacional de
Judo, del 9 al 13 de juliol, de les 10 a les 13 hores i de les 17.30 a les 20
hores.
- Donar conformitat al model de redactat de conveni de col·laboració entre el
Comú d’Ordino i els esportistes d’elit als quals subvenciona,i facultar qualsevol
d’ambdós cònsols a signar-lo.
- Donar conformitat a les mesures següents per la captació de socis al Centre
Esportiu per tot l’any 2012:
1. Treballadors d’Ordino: Oferir la mateixa Quota de Fons Perdut que els
Residents d’Ordino (30 a 50 €) a:




Bancs
Hotels, restauració i comerços
Escoles

2. Campanya Família 2012: Oferir la Quota GRATUÏTA 3er Fill o més (0 a 5
anys gratuït) durant tot l’any. L’edat està compresa entre els 6 i els 17 anys:




53,30 € quota anyal
14,75 € quota trimestral
5,65 € quota mensual

- Donar conformitat a les mesures següents per la fidelització dels socis per tot
l’any 2012:
1. Als clients que hagin comprat 9 forfaits mensuals de classes dirigides
durant l’any 2011, per un valor de 229,50€, regalar un abonament mensual
durant l’any 2012 d’un valor de 26,25€.
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2. Amb l’objectiu de potenciar l’assistència i els ingressos, organitzar
concursos entre els assistents al gimnàs i a les classes dirigides i regalar als
guanyadors abonaments setmanals de classes.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
- Nomenar els membres representants del Comú d'Ordino a l'òrgan rector del parc
natural de la vall de Sorteny.
•
•
•

L'Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet, Cònsol major com a
President.
Hble. Sr. Miquel Pujal Rius, Conseller.
Hble. Sra. Lucia Muñoz Muruzabal, Consellera.

- Vist l’article 8 del Reglament de modificació del Reglament de funcionament del
Comitè Consultiu del Parc natural de la vall de Sorteny de 29 de febrer de 2008,
nomenar els membres representats del Comú d’Ordino i de la societat civil dins
d’aquest comitè:
•
•
•

Com a President l’Hble. Sr. Miquel Pujal Rius
Com a representant de l’Òrgan de gestió, el cap de departament
d’Agricultura i Medi Ambient
Com a representant de la societat civil la Sra. Núria Torra del Toro o el seu
suplent.

BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Acord:
- Mitjançant l’autorització de despesa número 2012200006318, aprovar el plec
de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic per la neteja dels vidres de l’escola bressol la Baldufa i publicar l’edicte
corresponent. (Codi: PB/CSSO/12E).

S’aprova la Junta de Govern del 22 de març, per unanimitat
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
CC/12-03-29
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