CONSELL DE COMU
27 DE MARÇ DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària,
Hora de l’inici: 17:02
Hora d’acabament: 17:25
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
Eva Font Denjean
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Excusa la seva absència : l’Hble. Sr. Miquel Pujal Rius

Secretària Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de febrer de
2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 27 de febrer i del 6, 13 i 20 de març de 2014.
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 2013.
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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.
L’Hble. Sr. Bartumeu Gabriel Baella demana l’aprovació, si escau, del plec de
condicions administratives particulars del projecte de remodelació i del projecte
energètic del Centre Esportiu d’Ordino.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de febrer
de 2014
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 26 de febrer
de 2014.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les
actes de les Juntes de Govern del 27 de febrer i del 6, 13 i 20 de març de
2014 :

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE FEBRER DE 2014
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” 2014/76, per un import total de 33.470,27€

CC/14-03-27

2/18

“O” 2014/75, per un import total de 26.993,24€
•

ACLO 2014/5570, per un import de 60.000€.

•

OPNP 2014/5380, per un import de 56,80€.

•

2014/5385, per un import de 23,40€.

•

2014/5383, per un import de 116€.

•

2014/5384, per un import de 949,52€.

•

ACLO 2014/5381, per un import de 400€.

•

LO 2014/5731, per un import de 12.000€.

− Modificacions pressupostàries:
A proposta de la junta, s’aprova un crèdit extraordinari per un import de 437€, a
la Conselleria de Turisme i Esports.
− Devolució d’ingrés indegut:
Número d’expedient 5799/2014, de data 21 de febrer del 2014.
− Acord de resolució
Número d’expedient 5800/2014, de data 21 de febrer del 2014.
− Central de compres:
•

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar, conjuntament amb el Comú de la Massana, el concurs pel
subministrament de raspalls de recanvi per a les màquines escombradores
d’ambdós comuns. (Codi PB/CSO/14-D). Adjudicació per preus unitaris, la
reserva de crèdit es realitza a la comanda.

•

Mitjançant l’autorització de despesa A 2014/5730, per un import de
20.700€, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació per convocar el concurs pel subministrament d’un vehicle pel
Servei de Circulació (Codi PB/CSO/14-C).
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informacions:
Tràmits
─ A demanda de Govern, s’han modificat els formularis del tràmit d’”Autorització
administrativa de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris” (O1
T001-02/01/2014), i s’ha creat el tràmit “Comunicació de modificació de dades
per centres, serveis i establiments “ (O1 T003-02/01/2014).
─ A demanda dels departaments de Finances i Comunicació s’ha creat el tràmit
informàtic “Comunicació d’adreça electrònica”, per a les persones que retornin
el formulari preimprès que s’ha enviat amb les cartes de la facturació de foc i
lloc i propietat. La gratificació econòmica de 5€ es realitzarà durant el 2014 per
les autoritzacions rebudes fins el 3 d’abril de 2014, mitjançant un abonament en
la facturació del foc i lloc o de la propietat en aquest exercici. El formulari es
trametrà als departaments de Finances i Comunicació que actualitzaran les
bases de dades i el tràmit es tancarà sense resolució.
Acord:
S’acorda la resolució de l’expedient sancionador 001/2013 DAG.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3024053, de data 28 de gener de 2014.
─ Número 3024185, de data 5 de febrer de 2014.
─ Número 3024300, de data 21 de febrer de 2014.
Terrasses de bar
Número 3024311, de data 24 de febrer de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
− Nomenar definitivament el funcionari 800.
− Renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 921 fins
el 31 d’agost de 2014.
− Publicar un edicte per contractar 5 operaris de manteniment, agents de
l’administració de caràcter eventual, per al departament de Serveis públics. El
període de contractació va de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2014.
− Publicar un edicte per contractar 1 vigilant per l’aparcament, agent de
l’administració de caràcter eventual. El període de contractació va de l’1 de
maig al 31 d’octubre de 2014.
− Autoritzar el funcionari 887 a assistir al “séminaire international de gestion et
biodiversité VIII” que té lloc del 3 al 7 de juny d’enguany a Dax (França) El
seminari té un cost de 460€ (dietes incloses) AC-5749.
− Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter eventual 788 a assistir al curs
“redacció per facebook i twitter” organitzat pel col·legi de periodistes de
Barcelona els dies 7 i 14 de març d’enguany. El preu és de 160€ (AC5370).
− S’informa i es resol desfavorablement la demanda per carta número 42, de data
29 de gener de 2014.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Donar conformitat incrementar de 30 cèntims dels bitllets del bus parroquial. Els
preus seran de 1,50€ per la línia Ordino-el Serrat i de 0,80€ per la línia Ordino-coll
d’Ordino.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3024301, de data 21 de febrer de 2014.
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- Número 3024302, de data 21 de febrer de 2014.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Inscripció al Cadastre:
Donat que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar cartes a diverses persones, perquè
no s’han trobat els destinataris, i malgrat que se’ls han deixat els corresponents
comunicats d’avís en llurs domicilis, aquests no han vingut a recollir la carta al
Comú; publicar al BOPA el corresponent avís amb el redactat que s’annexa a
aquesta acta amb referència CGT/document número 1.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
A proposta de la junta, donar conformitat a :
− Donar conformitat a l’addenda al contracte de patrocini entre el Comú d’Ordino,
la societat Vallnord SA i Cims Màgics que fou signat en data 25 d’octubre de
2012, amb el redactat que s’adjunta a aquesta acta amb referència T/document
número 1, i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signar-lo.
− Donar conformitat al conveni de col·laboració entre el Comú d’Ordino i Vallnord
SA per la promoció turística durant l’any 2014, amb el redactat que s’adjunta a
aquesta acta amb referència T/document número 2, i facultar qualsevol
d’ambdós cònsols a signar-lo.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
S’informa i es resol favorablement la despesa següent:
AC2014/5939 per un import de 2.867€, més 129,02€ d’IGI.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del
27 de febrer de 2014, per majoria.
Els Hbles. Srs. Enric Dolsa i Eric Bartolomé fan constar el seu desacord en
relació a l’increment de la tarifa en els bitllets de bus parroquials, perquè
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consideren excessiu l’augment del 40% malgrat correspongui a un
augment de 30 cèntims en la tarifa.

JUNTA DE GOVERN DEL 6 DE MARÇ DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 27 de febrer 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” 2014/103 per un import total de 11.596,68€.
“O” 2014/102 per un import total de 71,44€.
• ACLO 2014/6616, 6619 i 6621, per un import total d’11.463,98€.
• ACLO 2014/6609, 6610, 6611, 6612 i 6613, per un import total de
4.057,15€
• LO 2014/6608, per un import de 475€.
• ACLO 2014/6701, per un import de 800€.
• ACLO 2014/6702, per un import de 50.000€.
• Es denega la demanda de subvenció amb número d’expedient 5792/2014,
de data 17 de febrer del 2014.
− Modificacions pressupostàries:
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un
import de 352€.
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− Devolució d’ingressos:
Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos de la relació
presentada, amb motiu de l’anul·lació de classes per part del Centre esportiu
d’Ordino, per absència del monitor.

GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta es dona conformitat a l’addenda al conveni 97/2005.
Acord:
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 9 de gener de 2014 i donar
conformitat al nou redactat del conveni 2/14.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
− Donar conformitat a la sol·licitud d’excedència de dos mesos, a partir del 16 de
juliol d’enguany, presentada per l’agent de l’administració de caràcter eventual
786
− Vist que la piscina del CEO tancarà durant les obres (de l’1 de juny al 31
d’agost) i el posterior condicionament i posada en funcionament (de l’1 al 12 de
setembre de 2014 aproximadament), donar conformitat a la distribució dels
monitors presentada.
− Autoritzar els funcionaris 040 i 563 a assistir al curs “la millora professional
mitjançant la millora personal”.
− Autoritzar el funcionari 040 a assistir al curs “Eines per fer un autodiagnòstic
dels conflictes a la nostra organització”.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Autorització de despesa número 4137/2014, aprovar el plec de bases i el
corresponent expedient de contractació, per convocar un concurs públic pels
serveis de desratització a la parròquia d’Ordino. (Codi PB/CSSO/14-B)”.

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

JUNTA DE GOVERN DEL 13 DE MARÇ DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 6 de març 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” 2014/118 per un import total de 803,54€.
“O” 2014/119 per un import total de 2.728,02€.
• 2014/6708, per un import de 1.943,99€.
• ACLO 2014/7087, per un import de 500€.
• ACLO 2014/7086, per un import de 500€.
• OPNP 2014/7114, per un import de 166€.
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• OPNP 2014/7115, per un import de 492€.
− Subvencions esportistes d’elit:
• Anul·lar el pagament dels 150€ que quedaven pendents d’abonar al
beneficiari de la subvenció decretada amb el núm. 3802/2013.
• Anul·lar el pagament dels 150€ que quedaven pendents d’abonar al
beneficiari de la subvenció 3803/2013.
− Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de
1.500€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de
150€, segons l’informe d’Intervenció següent:
− Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 5817/2014, de data 7 de març del 2014.
− Devolució d’ingrés
• Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingrés per un import de
32€ al rebut 328165.
• Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingrés per un import de
34,46€ als rebuts 311661, 311663, 311664, 311669, 311666, 311667,
311662, 311668, 311670 i 311665, emesos i cobrats per un import total de
598.41€.
- Reconducció de compromisos de despesa:
A proposta de la junta s’aprova la reconducció al pressupost 2014, dels
compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici 2013, per un
import total de 620.180,84€.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Resoldre desfavorablement la sol·licitud per carta de data 10 de març de 2014, de
reserva de la sala la Buna, pel proper dia 21 de març de les 20:00 a les 03:00
hores

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Modificar el procediment intern d’ocupació de via pública aprovat en Junta de data
19 d’abril de 2012.
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç:
─ Número 3024248, de data 14 de febrer de 2014.
─ Número 3024366, de data 28 de febrer de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Atorgar un CRA de 250€ al funcionari 014 per assumpció de les tasques del
funcionari 578.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
A proposta de la junta es dona conformitat a l’adjudicació corresponent a l’AC
2014/7158, per un import de 81.424,68€.
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S’informa i resol favorablement la despesa següent:
AC 2014/7571 per un import de 1.302,02€.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
−

Mitjançant l’autorització de despesa número 2014/6706 i 2014/6707 aprovar el
plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el
concurs públic per a la realització dels treballs tècnics de revisió i manteniment
anyal del rocòdrom i vies ferrades d’Ordino i publicar l’edicte corresponent.
Codi: PB/CSSO/14-F.

−

Resoldre favorablement la proposta efectuada pel Sr. Xavier Herver per oferir al
CEO un curs de defensa personal.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
S’informa i es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent
sanció de circulació :
Constat 20222, sanció per contravenir l’article 30 de la Llei del Codi de la
Circulació, per defecte de forma.
S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la
següent sanció de circulació :
Constat 20110, sanció per contravenir l’article 32.8 de la Llei del Codi de la
Circulació.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del
13 de març de 2014, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 20 DE MARÇ DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 13 de març 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” 2014/143 per un import total de 23.712,89€.
“O” 2014/140 per un import total de 39.225,54€.

•

LO 2014/7694, per un import de 836€.

•

2014/7858, per un import de 21.500€.

•

CLO 2014/ 8168, per un import de 350€.

− Modificacions pressupostàries:
A proposta de la junta, s’aprova la transferència de crèdit a la Conselleria
d’Obres i Urbanisme, per un import de 23.554,22€.
− Acords de resolució de sol·licitud:
•

Número d’expedient 5808/2014, de data 24 de febrer del 2014.

•

Número d’expedient 5818/2014, de data 7 de març del 2014.

− Publicació al BOPA:
Donar conformitat a publicar al BOPA l’edicte de notificació col·lectiva de
deutes que no han pogut ser notificats de forma individual.
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− Central de compres:
•

Atès que no s’ha presentat cap oferta al concurs públic pel subministrament
d’una màquina per a pintar la senyalització horitzontal de carreteres, segons
edicte del 30 de gener del 2014 publicat al BOPA 10 del 12 de febrer del
2014, declarar-lo desert i procedir a la demanda de pressupostos per
adjudicar mitjançant el procediment de contractació directa.

•

Mitjançant proposta de despesa AC 2014/7843, per un import de 7.000€,
s’aprova el plec de bases pel subministrament d’equipament informàtic IBM
complementari del servidor del Comú amb número PB/CSO/14-G, i
convocar l’edicte corresponent.

•

Adjudicació directa AC 2014/8166, per un import de 3.592,33 IGI inclòs.

GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta, s’aprova:
Formalitzar, davant del Tribunal Constitucional, la denúncia de la invasió de l’àmbit
competencial reservat per la Constitució als Comuns a la qual dóna lloc la liquidació
de la part del deute tributari de l’impost sobre transmissions patrimonials
immobiliàries que corresponen al Comú d’Ordino pel quart trimestre de 2013.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
S’informa i es resol favorablement la despesa següent:
AC. 8162 per un import de 119 €.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
─ Enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional d’electors a partir
del proper 30 de març.
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─ S’acorda el procediment relatiu al cens de població presentat.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç:
─ Número 3024457, de data 11 de març de 2014.
─ Número 3024511 de data 12 de març de 2014.
─ Número 3024688, de data 19 de març de 2014.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
− Publicar un edicte per contractar 7 monitors pel casal d’estiu en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual. El període de contractació es
preveu pels mesos de juliol, agost i primera setmana de setembre
− Publicar un edicte per contractar 2 monitors per les colònies d’estiu en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual.
− Publicar un edicte per contractar 3 agents de l’administració de caràcter
eventual per al Departament d’Agricultura i Medi Ambient els mesos de juny,
juliol i agost
− Publicar un edicte per contractar 1 agent de medi ambient en qualitat d’agent
de l’administració de caràcter eventual per al Departament d’Agricultura i Medi
Ambient. El període de contractació es preveu de l’1 de maig al 31 d’octubre.
− Pagar els drets d’examen de les 10 persones que es presenten per a l’obtenció
del DELF.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
- A proposta de la junta, s’aprova la modificació del Decret que regula els fitxers
de dades personals del Comú d’Ordino.
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- Modificar el procediment intern presentat per la implantació d’adreces als
edificis.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- A proposta de la junta :
•

S’aprova definitivament la modificació de les Ordinacions reguladores de la
normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP d’Ordino, en el
redactat dels articles 85.4, 86.4, 87.13 i 14, 88.3 i 9, 95.2 i 118.

•

S’aprova el Pla parcial de la UA-17 presentat.

S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
− Número 3024413, de data 10 de març de 2014.
− A proposta de la junta s’aprova:
•

AC 2014/8163 per un import de 15.494,92 €

•

AC 2014/8165 per un import de 8.059,30 €.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al conveni 45/14.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
− Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO als corredors de la prova
d’esquí UNSS.
−

Donar conformitat a la celebració de la 2na Trobada Canillo – Ordino.

−

S’informa i es resol favorablement la despesa següent:
AC 2014/4025 per un import de 955€ , més 45 € IGI

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Facultar el Comú de La Massana per convocar, mitjançant edicte, el concurs per al
subministrament de terminals de trunking digital (TETRA) per als serveis comunals
d’Ordino i nomenar el nostre interventor com a integrant de la mesa de
contractació.

BENESTAR SOCIAL
CASA PAIRAL:
S’informa i es resol favorablement la despesa següent:
AC 8034, per un import de 3.406 €.

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

3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 2013.
S’aproven els comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2012, per
unanimitat.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
Es dóna conformitat a la proposta d’aprovació del plec de condicions
administratives particulars del projecte de remodelació i del projecte energètic del
Centre Esportiu d’Ordino.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell
del 27 de març de 2014.

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