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CONSELL DE COMU
17 DE MARÇ DE 2016

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.30 h
Hora d’acabament: 14:02 h

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu

La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 3 de febrer de
2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern de l’1, 9, 15, 22 i 29 de febrer i 7 de març de 2016.

3. Proposta d’aprovació de:

 El marc pressupostari per al mandat 2016/2019.
 Deixar sense efecte el pressupost aprovat pel Consell de Comú del passat

26 de novembre de 2015.
 L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2016 i la memòria que

l’acompanya.
 La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el pressupost 2016.

En relació al punt 3 s’adjunta l’informe favorable del Tribunal de Comptes.
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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 què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú
d'Ordino.

La Sra. Eva Choy demana incloure dues qüestions :

- Una pregunta relativa al projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la
xarxa viaria que es troba a tràmit parlamentari.

- Informació relativa a la part inversora de Secnoa.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 3
de febrer de 2016:

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.

No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 3 de febrer
de 2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern de l'1, 9, 15,
22 i 29 de febrer i 7 de març de 2016.

JUNTA DE L'1 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acord:
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Donar resposta a la carta del ministre d’Ordenament Territorial de data 11 de
gener i demanar la pavimentació dels trams viaris de titularitat comunal per a la
campanya 2016

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

- Número 3030849, de data 8 d’octubre de 2015.

- Número 3031933, de data 15 de gener de 2016.

- Número 3032188.

Obra menor:

Número 3032071, de data 26 de gener de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS

Acord:

Donar conformitat al conveni de col·laboració 6/2016.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Acords:

 Donar conformitat a la demanda del ministre d’Educació i Ensenyament
Superior, de data 19 de gener de 2016 i d’acord amb l’article 11, apartat c) del
reglament regulador de la participació en la gestió de l’escola Andorrana,
nomenar les persones següents, en tant que representants del Comú
d’Ordino, a les Juntes d’Escoles, de l’Escola Andorrana d’Ordino:

 Representant a la Junta d’Escola del centre de maternal i de primera
ensenyança de l’Escola Andorrana d’Ordino: l’Hble. Sra. Vanessa Fenés
Areny, consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social.

 Representant a la Junta d’Escola del centre de segona ensenyança de
l’Escola Andorrana d’Ordino: la Sra. Anna Call Parramon, cap del
Departament d’Educació, Cultura,  Joventut i Benestar Social.
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 Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2755 per un import de 840,50€.

 AC 2276 per un import de 107,50 €.

ESCOLA BRESSOL

Acord:

Donar conformitat al contracte 7/2016.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3031551, de data 11 de desembre de 2015.

─ Número 3031635, de data 18 de desembre de 2015.

─ Número 3031814, de data 8 de gener de 2016.

─ Número 3031975, de data 20 de gener de 2016.

─ Número 3031976, de data 20 de gener de 2016.

─ Número 3032070, de data 26 de gener de 2016.

Terrasses de bar:

Número 3032082, de data 27 de gener de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Propostes d’acords :

 Atès que l’IPC del 2015 ha estat del -0,9% ( BOPA 8 del 27-01-16), no hi
haurà increment de salaris per l’any 2016.
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 Autoritzar els funcionaris 980, 439, 224, 628, a realitzar la formació de DEA
(desfibril.lador extern automàtic) el proper dia 4 de febrer.

 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 834 per a realitzar la
suplència de l'agent de l’administració de caràcter indefinit 431.

 Vist l'article 56 de l'OFP (vacances) i ateses les necessitats del departament
d’Administració general, del departament de Secretaria general i de la secció
de Ludoescola, autoritzar que les persones que tenen dies pendents de
vacances o recuperables del 2015 puguin gaudir-les més enllà del 31 de gener
de 2016 i com a màxim fins el 31 de març de 2016.

 Atorgar al funcionari 162 una excedència amb reserva de plaça partir del 20
de gener de 2016 i pel temps que duri el càrrec motiu del seu nomenament.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/2753, per un import de 460.85€.

Acord:

Per millorar la comunicació interna i externa de les accions realitzades pel Comú
es dóna conformitat a dues accions següents:

 Enviament periòdic d'un missatge als caps de departament demanant les
activitats i les accions realitzades per valorar la seva difusió.

 Modificar la segona pàgina del butlletí informatiu dedicada al Medi ambient
(pàg. 9 dreta) i afegir la secció  "Fem parròquia" o "Millorem parròquia"
per a notícies de caire cívic, d’interès ciutadà i accions realitzades que
millorin la qualitat de vida del veïns d'Ordino.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acord:

Nomenar com a membres representants del Comú d'Ordino a l’Òrgan Rector del
parc natural de la vall de Sorteny:

 L’Hble. Sra. Gemma Riba, cònsol menor.
 L’Hble. Sr. Marc Pons Pons, conseller de Comú
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 L’Hble. Sr. Samuel Duró Backes, conseller de Comú

TURISME I ESPORTS

ACTIVITATS I PROMOCIÓ

Acord:

Donar conformitat al calendari d’activitats 2016.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acords:

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta de la sala de reunions
del CEO, efectuada per correu electrònic de data 27 de gener pel responsable
del grup GSM de Bombers d’Andorra, per efectuar una formació sobre el
tractament de les hipotèrmies, els dies 1 i 3 de febrer de les 10 a les 12 hores.

 Donar conformitat a mantenir amb el Club Piolet la promoció que el CEO
ofereix als seus socis a la “Pioguia 2016”:

 El preu Resident en l’entrada d’un dia.
 La matricula gratuïta en cas de fer-se soci.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/6, per un import total de
29.995,65€.

 ACLOP 2016/2216, per un import de 99,40€.

 2016/2273, 2274 i 2275, per un import total de 1.886,58€.

 ACLO 2016/2727, per un import de 50.000€.
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En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es
proposen les següents ordres de pagament:

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2559, per un import total
de 16.127€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2562, per un import total
de 2.378,02€, més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2572, per un import total
de 1.242,74€, impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2592, per un import total
de 2.445,14€, impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2569, per un import total
de 2.035€, més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2662, per un import total
de 1.727,70€, méd 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2574, un import total de
3.227,29€, més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2664, per un import total
de 2.939,48€ més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2594, per un import total
de 3.219,28€ impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2729, per un import total
de 1.232,64€ més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2576, per un import total
de 836€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2590, per un import total
de 365,75€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2578, per un import total
de 120.122,50€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2597, per un import total
de 18.000€.
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 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2599, per un import total
de 4.032€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2602, per un import total
de 771,90€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2604, per un import total
de 3.205,98€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2606, un import total de
11.737,44€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2608, per un import total
de 8.167,87€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2724, per un import total
de 44.518,10€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2666, per un import total
de 49.394,52€.

 Lloguers habitatges:

Vist l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2016 que ha estat del 0%.

Es proposa que els preus dels lloguers dels habitatges i dependències del
Comú per a l’exercici 2016 siguin els mateixos que el 2015.

 Cànon SECNOA, SAU:

A proposta de la junta, establir, per a la temporada 2016/2017, l’import anyal
del cànon d’explotació de Secnoa, SAU en 885.900€, que correspon a
l’import de la dotació a l’amortització de l’exercici 2015 dels actius
concessionats.

 Acords de resolució de procediments especials:

 Número d’expedient 7151/2016, de data 28 de gener del 2016.

 Número d’expedient 7109/2016, de data 8 de gener del 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern de l'1 de febrer del 2016, per unanimitat.
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JUNTA DEL 9 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3032217, de data 5 de febrer de 2016.

Obra Menor:

- Número 3032177, de data 1 de febrer de 2016.

- Número 3032216, de data 5 de febrer de 2016.

Obra Major:

Número 3031071, de data 30 d’octubre de 2015.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acords:

 Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar una carta de comunicació de
les obligacions d’inscripció al Cadastre perquè no s’han trobat els destinataris,
i perquè malgrat haver deixat els corresponents avisos als seus domicilis
aquests no han vingut a recollir les cartes al Comú, donar conformitat al
redactat de l’avís corresponent i procedir a la seva publicació al BOPA.

 Atès que el Comú no disposa de cap document, ni informació en relació als
titulars actuals dels béns immobles descrits a continuació, situats a l’edifici
Garatge dels edificis A, B i C, del Conjunt Residencial les Massanelles:

- Plaça d'aparcament núm. 3, soterrani -1, ref. cadastral 3U02349
- Plaça d'aparcament núm. 9, soterrani -1, ref. cadastral 3U02355
- Plaça d'aparcament núm. 2, soterrani -3, ref. cadastral 3U02421
- Plaça d'aparcament núm. 10, soterrani -3, ref. cadastral 3U02429
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- Traster núm. 3, soterrani -1, ref. cadastral 3U02371
- Traster núm. 5, soterrani -1, ref. cadastral 3U02373

Donar conformitat a inscriure’ls al registre del cadastre a nom de “titular
desconegut” .

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Vist el projecte de publicació del volum 2 del llibre de la Toponímia de la Vall
d’Ordino, crear una comissió d’experts amb els membres següents, per a poder
ubicar els topònims de Llorts i el Serrat:

 Sr. Àngel Feliu López
 Sr. Albert Fillet Pons
 Sr. Joan Antoni Albós Bons
 Sr. Bartomeu Cava Torra
 Sr. Joan Martí Call
 Sr. Josep Gomà Andrés

Aquesta comissió estarà coordinada per la Sra. Sandra Mas i el Sr. Esteve
Balcon.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Cens de població:

Número 3031977, de data 20 de gener de 2016.

Comerç:

Número 3031915, de data 15 de gener de 2015.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acord:

 Es dóna  conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter
eventual 1024 per a treballar com a  monitora de la ludoescola durant les
vacances escolars del 9  al 12 de febrer del 2016.

 Deixar sense efecte el preavís notificat el dia 27 de gener de 2016 a l'agent de
l'administració de caràcter eventual 921.

 Acordar la formalització per escrit de la relació laboral amb l'agent de
l'administració de caràcter eventual 921

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Acord:

Incloure al butlletí Ordino és viu una secció fixa, dedicada a la gent gran de la
Casa Pairal.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament :

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/8, per un import total de
49.982,25€.

 ACLO 2016/2835, per un import de 149,75€.

 OPNP 2016/2837, per un import de 60€.

 O 2825 i 2826, per un import total de 4.250,98€.

 O 2822, 2823 i 2824, per un import total de 1.180,65€.

 OPNP 2818, 2819, 2820 i 2821, per un import total de 1.100€.
 LO 2016/2941, per un import de 1.110€.



CC/16-03-17 12/32

 ACLO 2016/2944, per un import de 32.564,94€.

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

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2942 per un import total de
4.182,60€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 9 de febrer del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 15 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es  resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3032251, de data 12 de febrer de 2016.

Obra Menor:

Número 3032252, de data 12 de febrer de 2016.

Acords:

- Sol·licitar a Govern que s’enquitrani la carretera del Coll d’Ordino, els trams
que puguin, des de la Gonarda fins al xalet Cap dels Camps.

 A proposta de la junta, aprovar el projecte del Pla parcial de la unitat
d’actuació UA-21, presentat pels propietaris (promotors).

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents :

Comerç:

─ Número 3032006, de data 21 de gener de 2016.

─ Número 3032048, de data 25 de gener de 2016.

─ Número 3032055, de data 25 de gener de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

 Es dóna conformitat a contractar l'agent de l’administració de caràcter
eventual 394, a partir del 22 de febrer de 2016 per realitzar tasques d'operari
de manteniment.

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 011 a assistir al Curs
“com organitzar amb èxit un esdeveniment en el punt de venda” el dia 7 d’abril
d’enguany.

TURISME I ESPORTS

TURISME

Acords:

 Donar conformitat a la gratuïtat de la visita de la mina de ferro de Llorts als
participants de l’Art Camp el dia 21 de Juliol a les 15h.

 Donar conformitat a gratuïtat de l’ocupació de via pública per realitzar els
mercats artesanals següents:

 Dia 3 de juliol: mercat artesanal a la Cortinada en motiu de
l’exposició de botànica al centre de natura.

 Dia 30 i 31 de juliol: mercat artesanal al poble d’Ordino.

 Dies 13, 14 i 15 d’agost: mercat artesanal al poble d’Ordino.
 Dies 27 i 28 d’agost: mercat artesanal al poble d’Ordino.

 Dies 10 i 11 de setembre: mercat artesanal al poble d’Ordino.



CC/16-03-17 14/32

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acord:

Donar conformitat a oferir des del CEO, 9 vals de compra del 20% de descompte,
(import màxim 10€) per utilitzar a la botiga. Aquests vals se sortejaran a les
classes dirigides del dimarts 8 de març, coincidint amb el dia de la dóna
treballadora i que seran una activitat dins el marc de la celebració del 20è
aniversari del CEO.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/22, per un import total de 1.740,12€.
“O” 2015/965, per un import total de 8.288,66€.

 LO 2016/3889, per un import de 1.667€.

 LO 2016/3890, per un import de 278€.

 OPNP 2016/3892, per un import de 4€.

 OPNP 2015/41718, per un import de 4.871,08€.

 ACLO 2016/4352, per un import de 339,80€.

 LO 2016/4096, per un import de 12.000€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 15 de febrer del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 22 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

Per donar resposta a la sol·licitud efectuada en reunió de Cònsols de data 16 de
febrer d'enguany, nomenar el Sr. Lluis Babi, Cap del Departament de Serveis per
representar la nostra corporació en el tractament del “projecte de regulació del
conjunt d’aspectes que configuren la policia sanitària mortuòria”que el Ministeri
d’Afers Socials, Justícia i Interior té la voluntat de reemprendre.

El projecte de reglament farà referència als següents aspectes:

 La regulació de tota classe de pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes
cadavèriques.

 Les condicions tècnico-sanitàries de les empreses i serveis funeraris i de
tota classe d’instal·lacions funeràries, incloses les sales de vetlla, els
tanatoris, crematoris i cementiris.

 Les normes sanitàries que han de complir els cementiris de les diferents
parròquies.

 La funció inspectora i la potestat sancionadora en el supòsit de
contravenció de la normativa vigent en la matèria.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3032262, de data 16 de febrer de 2016.

- Número 3032282, de data 17 de febrer de 2016.

- Número 3032284, de data 17 de febrer de 2016.

Obra Major:

Número 3032178, de data 1 de febrer de 2016.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acords:

 Modificar les dades inscrites al registre del cadastre relatives a la unitat
cadastral núm. 3U20452.

 Fer constar com a observació a la mencionada fitxa cadastral, que la societat
pública SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP DE NEU ORDINO ARCALÍS
SAU (SECNOA SAU), té concedida la gestió i l’explotació del Camp de Neu
d’Ordino Arcalís, en mèrits dels contractes de 18 de setembre de 2002, de 30
de desembre de 2004, i de 5 de maig de 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Acords:

 Donar conformitat a pintar sobre la carretera fletxes de sentit pujada i baixada
en la part alta del Carrer Antoni Fiter i Rossell. Tanmateix es marcarà amb una
"P" sobre el quitrà l'entrada de l'Aparcament .

Per millorar l’accés, previ acord amb la directora de l’escola Andorrana i la
directora de l’escola Francesa de primera ensenyança, es dóna conformitat a
esborrar el pas de vianants del final de dit carrer.

 Per Junta de Govern de data 29 de maig de 2014 es va donar conformitat al
procediment pel subministrament de calçat pel personal del Comú, l'import
màxim de despesa per parell de botes és de 120€,

Vista la peculiaritat de les botes d’hivern en parròquies altes pels agents de
circulació; vist que quan es va licitar el concurs per la vestimenta dels agents
de circulació no van ser licitades les botes d’hivern i que per tant es va establir
que aquestes es comprarien directament i lliurement per cada representant de
comú,

Establir el preu de la bota d'hivern pels agents de circulació a 140€.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Informació:

S’ha modificat el procediment i el formulari d’entrada de descàrrecs de sancions
de circulació; a partir d’ara els descàrrecs els ha de formular el titular del vehicle i
en cas de que ho faci el conductor caldrà presentar l’autorització del propietari.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3032225, de data 5 de febrer de 2016.

─ Número 3032283, de data 17 de febrer de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords

 Es dóna conformitat a contractar l'agent de l'administració de caracter
eventual 977 a partir de l’1 d’abril de 2016, per a dirigir i supervisar els treballs
de toponímia. La durada del contracte serà com a màxim de 18 mesos.

 Nomenar agents de primera les següents persones que actualment tenen el
càrrec d’agent de circulació. Aquest nomenament no comporta cap increment
salarial i únicament caldrà preveure l’adaptació dels emblemes, distintius i
carnet professional que s’escaigui: 209, 224, 439, 628 i 688.

 Autoritzar el funcionari 059 a assistir al curs ARCServe UPD6 que tindrà lloc el
proper dia 1 de març a Barcelona.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2016/4983, per un import de 1.435,58€.

 AC 2016/4984, per un import de 1.934,59€
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/4992 per un import de 12.122€ (sense IGI).

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/41, per un import total de 36.172,39€.
“O” 2016/38, per un import total de 49.825,03€.

 LO 2016/4794, per un import de 1.110€.

 ACLO 2016/4782, per un import de 120€.

 2016/4789, 4790, 4791, 4792 i 4793, per un import total de 1.634,78€.

 2016/4789, 4787 i 4788, per un import total de 1.130,41€.

 2016/4783, 4784 i 4785, per un import total de 1.077,46€.

 ACLO 2016/4977, per un import de 46€.

 Proposta d’edicte:

Publicar al BOPA, l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2016 i, la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:

 L’impost tradicional del foc i lloc.
 L’impost sobre la propietat immobiliària edificada i la Taxa de serveis

públics en general vinculada.
 Els preus públics per la instal.lació de rètols indicadors i publicitaris
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 Els preus públics per  la instal·lació de reserves d’estacionament o
guals.

 Subhasta per la venda d’actius:

A proposta de la junta, 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 es troba totalment amortitzat a nivell comptable i es considera
obsolet o no reutilitzable pels serveis comunals.

Descripció Quantitat Preu de sortida
Porta basculant de ferro galvanizat de box
Mides exteriors: 495cm ample  242cm alt
Mides interiors 467cm ample 226cm alt

1 250€

Vehicle furgoneta funerària – Peugeot 406 1.8
Gasolina – Any 2000 – Matricula E2956 ITV vàlida
fins el 31/5/2016 – 4000 Km

1 3.000€

Les dites mínimes seran de 20€.

El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient dels 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.

Les persones interessades en l’adquisició podran adreçar-se al servei de
manteniment del Comú per a verificar l’estat de funcionament dels actius.

 Modificació de l’Ordinació de preus públics 2016:

A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2016 següent:

Exposició de motius:

Des de la conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació es sol·licita
l’establiment d’un nou preu per l’abonament a una nova modalitat de “Box
especial” a l’aparcament vertical d’Ordino, producte de les últimes
remodelacions realitzades en l’edifici annex del centre esportiu. El preu
proposat és el resultat d’aplicar la mateixa proporció com a box especial que
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s’aplica a les places especials en relació a les places normals al qual s’hi
afegirà l’impost general indirecte que li correspongui.

Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al
BOPA núm. 83, del 9 de desembre del 2015.

Atesa la voluntat d’estipular el preu públic d’aplicació a aquesta nova modalitat
d’abonament d’aparcament.

El Comú d'Ordino, reunit en sessió de Consell del dia _____________ ha
aprovat la següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del
2015

Article primer

S’aprova modificar l’article 24 Aparcaments comunals, apartat 2 Imports, afegint el subapartat
j i que queda de la següent manera:

Article 24. Aparcaments comunals

...

1. Imports

2.1 Abonaments:

a) Plaça simple: 58,00 € mensuals
b) Plaça doble: 87,00 € mensuals
c) Plaça moto: 26,85 € mensuals
d) Box: 143,60 € mensuals
e) Plaça especial 1: 64,15 € mensuals
f) Plaça especial 2: 119,00 € mensuals
g) Traster: 36,65 € mensuals
h) Diürn mensual ( de 6:00 a 21:00): 40,50 € mensuals
i) Aparcament de caravanes al Prat de Call: 118,28 € mensuals
j) Box especial: 158,83 € mensuals

Disposició Final

La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 22 de febrer del 2016, per unanimitat.
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JUNTA DEL 29 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3032349, de data 24 de febrer de 2016.

- Número 3029917, de data 7 de setembre de 2015.

Obra Menor:

- Número 3032309, de data 22 de febrer de 2016.

- Número 3032363, de data 25 de febrer de 2016.

Acords:

- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de
2015 que deia literalment:

“ A partir d’ara tots els projectes autoritzats pel Comú, s’encarregarà a un
topògraf (a càrrec del Comú) de fer un topogràfic que reculli les coordenades,
per tal de verificar la ubicació de l’obra, que no envaeixi l’espai públic, respecti
els límits a veïns i sigui conforme al projecte autoritzat. Aquest treball es farà a
partir de quan l’edificació o l’obra que es construeixi, sobre surti del nivell del
punt de regulació de l’alçada reguladora.”

- A proposta de la junta, donar conformitat al conveni de cessió dels terrenys
afectats per la millora del carrer del Solà al Vilar de la Cortinada, entre el  Comú
d’Ordino i el Quart de la Cortinada.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del Cadastre, i
en virtut de la comunicació notarial rebuda, es dóna conformitat a inscriure al
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registre del cadastre els drets sobre els béns immobles a nom dels titulars
indicats.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Informació:

─ A demanda del departament d’Intervenció i Finances i per complir amb el que
estableix l’Ordinació tributària vigent, s’han creat formularis de sol·licitud i
tràmits nous i, s’han adaptat altres existents segons el detall següent:

 Declaració de rendiments arrendataris; s’ha modificat el formulari de
declaració (T3-328) i s’ha modificat el procediment intern.

 Sol·licitud de fraccionament i/o ajornament de pagaments (T3-317); s’ha
modificat el formulari de sol·licitud.

 Sol·licitud de dispensa de garantia (T3-338); s’ha creat aquest nou formulari
de sol·licitud que va annexat al tràmit de sol·licitud de fraccionament i/o
ajornament, si s’escau.

 Sol·licitud de procediment especial de revisió (T3-337); s’ha creat el
formulari i el tràmit al programa informàtic.

 Sol·licitud de pagament a terminis de tributs o taxes de cobrament periòdic
(T3-339), s’ha creat el formulari i el tràmit al programa informàtic.

 Sol·licitud de compensació de crèdit (T3-340); s’ha creat el formulari i el
tràmit al programa informàtic.

─ A demanda de la CASS, es modifica el procediment de demanda d’extracte
de punts. A partir de dilluns 29 de febrer, els extractes de punts es cobraran
tots a 1€, a partir del segon sol·licitat.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3032231, de data 10 de febrer de 2016.

─ Número 3032316, de data 22 de febrer de 2016.
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─ Número 3032348, de data 24 de febrer de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat a la proposta de modificació d’horaris per al personal de
l’aparcament i fer una prova inicial de sis mesos.

 Acordar el nomenament de l'agent de circulació 980, i aplicar l'augment
salarial corresponent en base a la graella establerta en el mateix reglament.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 201600005951 per un import de 3.431,82€ .

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

Ordres de pagament:

Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/44, per un import total de 12.073,26€
“O” 2016/46, per un import total de   2.794,84€

ACLO 2016/5359, per un import de 840€.

2016/5361, 5362 i 5364, per un import total de 1.080,40€.
Atorgament de subvencions a esportistes d’elit:

ACLOP 2016/5892.

ACLOP 2016/5896.

ACLOP 2016/5899.
ACLOP 2016/5902.

ACLOP 2016/5904.
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Atorgament de subvencions a entitats esportives

 ACLO 2016/5917.

 ACLO 2016/5907.

 ACLO 2016/5908.

 ACLO 2016/5909.

 ACLO 2016/5910.

 ACLO 2016/5918 i 5919.

 ACLO 2016/5920.

 ACLO 2016/5923.

 ACLO 2016/5926.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 29 de febrer del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 7 DE MARÇ  DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data  29 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS

Acords:

 Donar conformitat al conveni 19/2016.

 Donar conformitat a la demanda efectuada per correu electrònic pels
responsables del Camp de Neu Ordino-Arcalis.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3031008, de data 21 d’octubre de 2015.

- Número 3031885, de data 13 de gener de 2016.

Obra Major:

Número 3030187, de data 7 d’agost de 2015.

Acord:

A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 20/2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Acords:

 Vist l'acord de la Comissió interparroquial reunida el passat 2 de febrer, vist
l'acord pres en reunió de Cònsols,

Donar conformitat a adquirir un total de 6 medalles, que en base a l’article 2
del text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de
circulació comunals queden distribuïdes com segueix :

Classe 1:

 A, al cap de 15 anys de servei com a agent de circulació : 3

 B, al cap de 20 anys de servei com a agent de circulació  : 1

 C, al cap de 25 anys de servei com a agent de circulació : 1

Classe 3 :
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 Medalla parroquial pels 25 anys de dedicació com a agent de
circulació: 1

 Vist que en la reunió de cònsols del passat 16 de febrer es va prendre l’acord
següent:

S’acorda en aquest acte facultar expressament el Comú d’Escaldes – Engordany per tal que el
mateix, actuant en representació dels set comuns, procedeixi a la preparació, convocatòria i
adjudicació del referit concurs. Amb relació al mateix, es simplificarà la part tècnica del plec de
bases, basant-la en la superposició de capes, amb la intenció que es presenti un major
nombre d’empreses. D’altra banda, es prioritzaran la qualitat de les peces de la uniformitat; els
terminis de lliurament i l’oferiment de garanties.

Donar conformitat a la guia d’uniformitat aprovada en la comissió
interparroquial, i en aquest sentit facultar al comú d'Escaldes-Engordany a
preparar, convocar i adjudicar el concurs per a la vestimenta del agents.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Informació:

Tràmits:

En aplicació del decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de
caçador i del carnet de pescador, i de l’ordre ministerial de la temporada de
pesca 2016, s’ha modificat el procediment de tramitació de les llicències de
pesca.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Donar conformitat a la demanda del Sr. Eduardo Ruano,  per carta amb data 4 de
març de 2016 i autoritzar-lo realitzar la filmació del llarmetratge titulat Nieve Negra
al coll d'Ordino, concretament a la zona de l’esplanada  on comença el Camí cap
al Bony de les Neres. El rodatge es realitzarà del 14 de març al 6 d'abril i
s’instal·larà un decorat que es desmuntarà del 6 al 9 d'abril.

Segons el que estableix l'article 15 de l'Ordinació de preus públic i atenent a que
el Comú considera d’interès públic aquesta activitat no abonaran cap pagament
en concepte d’ocupació de via pública.

Comerç:
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─ Número 3031421, de data 2 de desembre de 2015.

─ Número 3032318, de data 22 de febrer de 2016.

Cens electoral:

 Número 3032396, de data 1 de març de 2016.

─ Número 3032406, de data 2 de març de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat a la demanda del permís administratiu per reducció de
jornada laboral (art.55.b1.c del text refós de l'Ordinació de la funció pública)
sol·licitada per l'agent de l’administració de caràcter indefinit 389.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar un/a guia per la
mola i la serradora de Cal Pal en qualitat d’agent de l’administració de caràcter
eventual, de l’1 de juliol al 4 de setembre.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar dos guies per la
mina de Llorts en qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.

 Vista la proposta de modificació de denominació del lloc de treball de Cap de
secció del PIJ donar conformitat a que passi a denominar-se Informador/a del
PIJ.

 Publicar un edicte intern per ocupar el lloc de treball d’informador/a del PIJ.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

BÚSTIA ELECTRÒNICA

Número de registre 3032338.

RÈTOL INDICADOR

Número de registre 3032433, de data 3 de març de 2016.
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
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 AC 2016/2799 per un import de 1.120€.

 AC 2016/6712 per un import de 1.315,66€.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acords:

 Vist l’article 13 de l’ordinació de modificació de l’ordinació reguladora de
l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la
parròquia d’Ordino del 24 d’abril de 2014,

Vistos els articles 19 i 22 del Pla Rector del parc natural de la vall de Sorteny
del 31 de maig de 2012,

Atès el decret del 31 de maig de 2012 referent a l’aprovació del text refós de
l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de
Sorteny, del 2 de juliol de 2002,

 Autoritzar Cims Màgics SL, a organitzar la competició de l’Andorra Ultra
Trail Vall Nord els dies 14 a 17 de juliol de 2016, utilitzant la xarxa de
camins de la parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes
dels diferents recorreguts.

 Autoritzar l’accés motoritzat a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall
Nord a les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de Sorteny i
l’accés motoritzat a la zona ZUE4 a un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar
l’avituallament.

 Acordar per la compra de la vestimenta dels agents de medi ambient,  un preu
forfeter de 140€ per botes de muntanya d’hivern.

TURISME I ESPORTS

TURISME

A proposta de la junta donar conformitat al conveni 21/2016.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES
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Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/66 per un import total de 666,25€
“O” 2016/68 per un import total de 30.695,91€

 LO 2016/6198, per un import de 840,50€.

 2016/6197, per un import de 1.383,75€.

Atorgament de subvencions entitats esportives:

 ACLO 2016/6686, per un import de 1.200€.
 ACLO 2016/6688, per un import de 10.388,88€.

 Modificació pressupostària:

 Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Administració per un import de
10.388,88€.

 Central de compres:

Rescindir el contracte 89/2013 , notificar la no renovació dins del termini de
preavís i preparar el plec de bases per la convocatòria d’un nou concurs.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 7 de març del 2016, per unanimitat.

3.- Proposta d’aprovació :

 El marc pressupostari per al mandat 2016/2019.

 Deixar sense efecte el pressupost aprovat pel Consell de Comú
del passat 26 de novembre de 2015.

 L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2016 i la
memòria que l’acompanya.
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 La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el
pressupost 2016.

La Sra. M. del Mar Coma destaca els punts més importants del marc
pressupostari amb l'explicatiu corresponent.

La Sra. Sandra Tudó agraeix que se l’hagi convidat a la comissió de finances no
obstant vol afegir :

En relació a l’endeutament, efectivament es preveu una disminució de
l’endeutament del Comú, en canvi no es preveu una disminució de l’endeutament
de Secnoa, fixant un topall de 5.000.000€ d’endeutament (a partir del 2007). La
minoria opina que el pla de viabilitat, que en realitat és un pla d’acció (molt bon pla
d'acció), no aporta en aquest sentit cap millora pel que fa aquesta problemàtica.
Sinó es redueix el deute de Secnoa, la viabilitat del projecte depèn de la capacitat
del Comú d’anar injectant diners anualment, per tant podem entendre que dit
augment de l’endeutament de Secnoa es traduirà tard o d'hora en endeutament
del Comú.

La Sra. Eva Choy intervé seguidament per demanar de quina manera el Comú
preveu una disminució de l’endeutament del Comú de 4.000.000€ en quatre anys
si no hi ha augment de les transferències i, els ingressos del Comú difícilment
augmentaran.

La Sra. M. del Mar Coma precisa que s’ha tingut en compte l'import de les
transferències actual, no es preveu un augment.

La Sra. Cònsol menor indica que cal recordar que les transferències van de la mà
de les competències.

Pel que fa a la remodelació de les escoles velles, la Sra. Eva Choy demana més
informació, donat que les xifres que apareixen al marc pressupostari són diferents
de les que han rebut.

La Sra. M. del Mar Coma aclareix que la xifra de 5.704.704€ correspon a la
totalitat les inversions pels quatre anys, per a les escoles velles, la taulada del
centre esportiu, xarxa de calor, i clausura de l’abocador entre altres.

La Sra. Eva Choy dòna per aclarit aquest punt i destaca que fent la comparativa
entre el que s’inverteix i es rep amb transferències, les inversions representen una
quantitat molt baixa i que aquesta quantitat és insuficient.

La Sra. M. del Mar Coma contesta que amb la reforma de la Llei el destí de les
transferències potser la despesa, l'endeutament o la inversió real. El que vol fer el
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Comú és contenir la despesa i evitar que les inversions esdevinguin despesa
insostenible.

La Sra. Eva Choy indica que hi estan d’acord no obstant el percentatge d’inversió
és baix.

Indica seguidament que la minoria es mostra sorpresa en el punt 2.5 afegit a
l’article 11 de l'Ordinació, on es defineix el límit per a autoritzar despesa de les
societats i entitats participades a un valor de 100.000€, xifra que considera
excessiva.

La Sra. M. del Mar Coma indica que són contractes, que una d’aquestes
societats és Secnoa que inverteix entre altres en màquines (remuntadors,
trepitjaneu...) amb imports elevats.

Pel que fa a la revisió del POUP, la Sra. Eva Choy informa que han estat mirant
revisions de POUP de parròquies veïnes, com el de la Massana que va adjudicar
per un import de 79.000€ i consideren que l'import previst a Ordino per aquest
concepte, 332.000€ és molt elevat.

El Sr. Cònsol major indica que aquesta xifra prové del departament d'Obres i
Urbanisme, que es traurà un concurs per l’adjudicació d’aquests serveis i que si
és pot adjudicar per un import inferior millor.

La Sra. Sandra Tudó vol afegir, tornant a les transferències, que consideren que el
percentatge destinat a cobrir les despeses corrents del Comú és molt elevat, el
40%, per tant la autosuficiència que hauria de tenir el Comú no es veu reflectida.

La Sra. M. del Mar Coma respon que el mandat actual vol continuar mantenint
serveis com l'Escola Bressol, vol continuar subvencionant els clubs (recorda que
el Centre Esportiu està arribant a l’autosuficiència), que aquesta despesa ve
donada per mandats anteriors però que es vol continuar mantenint aquesta
qualitat.

La Sra. Eva Choy finalitza indicant que han trobat a faltar més informació sobre les
escoles velles i de la xarxa de calor, s'ha comentat en comissions però no han vist
el projecte amb el detall que es mereixeria.

La Sra. Cònsol menor respon que eren punts que s’havien de presentar donat
que formaven part del pressupost, que en el decurs de les properes comissions ja
es treballaran els projectes conjuntament.
Afegeix que les xifres que s'han presentat no són definitives, la intenció es
treballar el projecte en comissió.
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S’aprova aquest punt per majoria, la minoria s’absté.

Assumptes no previstos a l’ordre del dia :

 La Sra  Eva Choy indica que en el títol I, capítol segon, article 4,  del projecte
de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària que es troba a
tràmit parlamentari, les competències sobre les carreteres secundàries són
exercides pels comuns; llegida la totalitat de la proposta de llei, el Comú s'ha
de fer càrrec de totes les carreteres secundàries, sense especificar quines
son les competències.
En l'annex 3, es detalla quines són les carreteres que en el cas de la
parròquia d'Ordino, entre altres, s’inclouen la carretera del Coll d'Ordino, la
carretera de Segudet, la carretera de Sornàs, la carretera d'Arans i la
carretera de Sorteny.

Demana que en pensa la majoria d’aquesta proposta de llei, si es tenen
clares quines són les competències i que implicarà pel Comú, donat que
s’està parlant de manteniment, treta de neu, enquitranament, senyalització,
seguretat... suposaria una despesa, i per tant si el Comú estaria disposat a
assumir-la.

El Sr. cònsol major contesta que actualment les carreteres secundàries ja
són competència del Comú i que el Govern ja es fa càrrec del manteniment.

 La Sra. Sandra Tudó anuncia que després d’haver rebut tota la
documentació demanada per als possibles inversors. es troben en situació
de poder-se reunir amb els Cònsols per acabar d'aclarir els dubtes que
sorgeixen.

El Cònsol major indica que estan oberts a analitzar qualsevol projecte que
pugui beneficiar la parròquia.

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del Comú, Vist i plau,
La  secretària  general El cònsol major
Zita Barrio Lopez J. Àngel Mortés Pons
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CONSELL DE COMU
17 DE MARÇ DE 2016

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.30 h
Hora d’acabament: 14:02 h

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu

La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 3 de febrer de
2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern de l’1, 9, 15, 22 i 29 de febrer i 7 de març de 2016.

3. Proposta d’aprovació de:

 El marc pressupostari per al mandat 2016/2019.
 Deixar sense efecte el pressupost aprovat pel Consell de Comú del passat

26 de novembre de 2015.
 L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2016 i la memòria que

l’acompanya.
 La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el pressupost 2016.

En relació al punt 3 s’adjunta l’informe favorable del Tribunal de Comptes.
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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 què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú
d'Ordino.

La Sra. Eva Choy demana incloure dues qüestions :

- Una pregunta relativa al projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la
xarxa viaria que es troba a tràmit parlamentari.

- Informació relativa a la part inversora de Secnoa.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 3
de febrer de 2016:

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.

No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 3 de febrer
de 2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern de l'1, 9, 15,
22 i 29 de febrer i 7 de març de 2016.

JUNTA DE L'1 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acord:

Donar resposta a la carta del ministre d’Ordenament Territorial de data 11 de
gener i demanar la pavimentació dels trams viaris de titularitat comunal per a la
campanya 2016

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

- Número 3030849, de data 8 d’octubre de 2015.

- Número 3031933, de data 15 de gener de 2016.

- Número 3032188.

Obra menor:

Número 3032071, de data 26 de gener de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS

Acord:

Donar conformitat al conveni de col·laboració 6/2016.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Acords:

 Donar conformitat a la demanda del ministre d’Educació i Ensenyament
Superior, de data 19 de gener de 2016 i d’acord amb l’article 11, apartat c) del
reglament regulador de la participació en la gestió de l’escola Andorrana,
nomenar les persones següents, en tant que representants del Comú
d’Ordino, a les Juntes d’Escoles, de l’Escola Andorrana d’Ordino:
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 Representant a la Junta d’Escola del centre de maternal i de primera
ensenyança de l’Escola Andorrana d’Ordino: l’Hble. Sra. Vanessa Fenés
Areny, consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social.

 Representant a la Junta d’Escola del centre de segona ensenyança de
l’Escola Andorrana d’Ordino: la Sra. Anna Call Parramon, cap del
Departament d’Educació, Cultura,  Joventut i Benestar Social.

 Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2755 per un import de 840,50€.

 AC 2276 per un import de 107,50 €.

ESCOLA BRESSOL

Acord:

Donar conformitat al contracte 7/2016.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3031551, de data 11 de desembre de 2015.

─ Número 3031635, de data 18 de desembre de 2015.

─ Número 3031814, de data 8 de gener de 2016.

─ Número 3031975, de data 20 de gener de 2016.

─ Número 3031976, de data 20 de gener de 2016.

─ Número 3032070, de data 26 de gener de 2016.

Terrasses de bar:

Número 3032082, de data 27 de gener de 2016.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Propostes d’acords :

 Atès que l’IPC del 2015 ha estat del -0,9% ( BOPA 8 del 27-01-16), no hi
haurà increment de salaris per l’any 2016.

 Autoritzar els funcionaris 980, 439, 224, 628, a realitzar la formació de DEA
(desfibril.lador extern automàtic) el proper dia 4 de febrer.

 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 834 per a realitzar la
suplència de l'agent de l’administració de caràcter indefinit 431.

 Vist l'article 56 de l'OFP (vacances) i ateses les necessitats del departament
d’Administració general, del departament de Secretaria general i de la secció
de Ludoescola, autoritzar que les persones que tenen dies pendents de
vacances o recuperables del 2015 puguin gaudir-les més enllà del 31 de gener
de 2016 i com a màxim fins el 31 de març de 2016.

 Atorgar al funcionari 162 una excedència amb reserva de plaça partir del 20
de gener de 2016 i pel temps que duri el càrrec motiu del seu nomenament.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/2753, per un import de 460.85€.

Acord:

Per millorar la comunicació interna i externa de les accions realitzades pel Comú
es dóna conformitat a dues accions següents:

 Enviament periòdic d'un missatge als caps de departament demanant les
activitats i les accions realitzades per valorar la seva difusió.

 Modificar la segona pàgina del butlletí informatiu dedicada al Medi ambient
(pàg. 9 dreta) i afegir la secció  "Fem parròquia" o "Millorem parròquia"
per a notícies de caire cívic, d’interès ciutadà i accions realitzades que
millorin la qualitat de vida del veïns d'Ordino.
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acord:

Nomenar com a membres representants del Comú d'Ordino a l’Òrgan Rector del
parc natural de la vall de Sorteny:

 L’Hble. Sra. Gemma Riba, cònsol menor.
 L’Hble. Sr. Marc Pons Pons, conseller de Comú
 L’Hble. Sr. Samuel Duró Backes, conseller de Comú

TURISME I ESPORTS

ACTIVITATS I PROMOCIÓ

Acord:

Donar conformitat al calendari d’activitats 2016.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acords:

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta de la sala de reunions
del CEO, efectuada per correu electrònic de data 27 de gener pel responsable
del grup GSM de Bombers d’Andorra, per efectuar una formació sobre el
tractament de les hipotèrmies, els dies 1 i 3 de febrer de les 10 a les 12 hores.

 Donar conformitat a mantenir amb el Club Piolet la promoció que el CEO
ofereix als seus socis a la “Pioguia 2016”:

 El preu Resident en l’entrada d’un dia.
 La matricula gratuïta en cas de fer-se soci.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/6, per un import total de
29.995,65€.
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 ACLOP 2016/2216, per un import de 99,40€.

 2016/2273, 2274 i 2275, per un import total de 1.886,58€.

 ACLO 2016/2727, per un import de 50.000€.

En concepte de renovació dels pagaments domiciliats de contractes vigents, es
proposen les següents ordres de pagament:

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2559, per un import total
de 16.127€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2562, per un import total
de 2.378,02€, més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2572, per un import total
de 1.242,74€, impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2592, per un import total
de 2.445,14€, impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2569, per un import total
de 2.035€, més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2662, per un import total
de 1.727,70€, méd 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2574, un import total de
3.227,29€, més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2664, per un import total
de 2.939,48€ més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2594, per un import total
de 3.219,28€ impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2729, per un import total
de 1.232,64€ més 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2576, per un import total
de 836€.
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 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2590, per un import total
de 365,75€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2578, per un import total
de 120.122,50€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2597, per un import total
de 18.000€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2599, per un import total
de 4.032€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2602, per un import total
de 771,90€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2604, per un import total
de 3.205,98€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2606, un import total de
11.737,44€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2608, per un import total
de 8.167,87€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2724, per un import total
de 44.518,10€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2666, per un import total
de 49.394,52€.

 Lloguers habitatges:

Vist l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2016 que ha estat del 0%.

Es proposa que els preus dels lloguers dels habitatges i dependències del
Comú per a l’exercici 2016 siguin els mateixos que el 2015.

 Cànon SECNOA, SAU:

A proposta de la junta, establir, per a la temporada 2016/2017, l’import anyal
del cànon d’explotació de Secnoa, SAU en 885.900€, que correspon a
l’import de la dotació a l’amortització de l’exercici 2015 dels actius
concessionats.
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 Acords de resolució de procediments especials:

 Número d’expedient 7151/2016, de data 28 de gener del 2016.

 Número d’expedient 7109/2016, de data 8 de gener del 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern de l'1 de febrer del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 9 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3032217, de data 5 de febrer de 2016.

Obra Menor:

- Número 3032177, de data 1 de febrer de 2016.

- Número 3032216, de data 5 de febrer de 2016.

Obra Major:

Número 3031071, de data 30 d’octubre de 2015.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acords:

 Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar una carta de comunicació de
les obligacions d’inscripció al Cadastre perquè no s’han trobat els destinataris,
i perquè malgrat haver deixat els corresponents avisos als seus domicilis
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aquests no han vingut a recollir les cartes al Comú, donar conformitat al
redactat de l’avís corresponent i procedir a la seva publicació al BOPA.

 Atès que el Comú no disposa de cap document, ni informació en relació als
titulars actuals dels béns immobles descrits a continuació, situats a l’edifici
Garatge dels edificis A, B i C, del Conjunt Residencial les Massanelles:

- Plaça d'aparcament núm. 3, soterrani -1, ref. cadastral 3U02349
- Plaça d'aparcament núm. 9, soterrani -1, ref. cadastral 3U02355
- Plaça d'aparcament núm. 2, soterrani -3, ref. cadastral 3U02421
- Plaça d'aparcament núm. 10, soterrani -3, ref. cadastral 3U02429
- Traster núm. 3, soterrani -1, ref. cadastral 3U02371
- Traster núm. 5, soterrani -1, ref. cadastral 3U02373

Donar conformitat a inscriure’ls al registre del cadastre a nom de “titular
desconegut” .

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Vist el projecte de publicació del volum 2 del llibre de la Toponímia de la Vall
d’Ordino, crear una comissió d’experts amb els membres següents, per a poder
ubicar els topònims de Llorts i el Serrat:

 Sr. Àngel Feliu López
 Sr. Albert Fillet Pons
 Sr. Joan Antoni Albós Bons
 Sr. Bartomeu Cava Torra
 Sr. Joan Martí Call
 Sr. Josep Gomà Andrés

Aquesta comissió estarà coordinada per la Sra. Sandra Mas i el Sr. Esteve
Balcon.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Cens de població:

Número 3031977, de data 20 de gener de 2016.
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Comerç:

Número 3031915, de data 15 de gener de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acord:

 Es dóna  conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter
eventual 1024 per a treballar com a  monitora de la ludoescola durant les
vacances escolars del 9  al 12 de febrer del 2016.

 Deixar sense efecte el preavís notificat el dia 27 de gener de 2016 a l'agent de
l'administració de caràcter eventual 921.

 Acordar la formalització per escrit de la relació laboral amb l'agent de
l'administració de caràcter eventual 921

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Acord:

Incloure al butlletí Ordino és viu una secció fixa, dedicada a la gent gran de la
Casa Pairal.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament :

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/8, per un import total de
49.982,25€.

 ACLO 2016/2835, per un import de 149,75€.

 OPNP 2016/2837, per un import de 60€.

 O 2825 i 2826, per un import total de 4.250,98€.

 O 2822, 2823 i 2824, per un import total de 1.180,65€.
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 OPNP 2818, 2819, 2820 i 2821, per un import total de 1.100€.

 LO 2016/2941, per un import de 1.110€.

 ACLO 2016/2944, per un import de 32.564,94€.

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

Ordres de pagament corresponents a l’AC 2016/2942 per un import total de
4.182,60€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 9 de febrer del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 15 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es  resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3032251, de data 12 de febrer de 2016.

Obra Menor:

Número 3032252, de data 12 de febrer de 2016.

Acords:

- Sol·licitar a Govern que s’enquitrani la carretera del Coll d’Ordino, els trams
que puguin, des de la Gonarda fins al xalet Cap dels Camps.

 A proposta de la junta, aprovar el projecte del Pla parcial de la unitat
d’actuació UA-21, presentat pels propietaris (promotors).
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents :

Comerç:

─ Número 3032006, de data 21 de gener de 2016.

─ Número 3032048, de data 25 de gener de 2016.

─ Número 3032055, de data 25 de gener de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

 Es dóna conformitat a contractar l'agent de l’administració de caràcter
eventual 394, a partir del 22 de febrer de 2016 per realitzar tasques d'operari
de manteniment.

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 011 a assistir al Curs
“com organitzar amb èxit un esdeveniment en el punt de venda” el dia 7 d’abril
d’enguany.

TURISME I ESPORTS

TURISME

Acords:

 Donar conformitat a la gratuïtat de la visita de la mina de ferro de Llorts als
participants de l’Art Camp el dia 21 de Juliol a les 15h.

 Donar conformitat a gratuïtat de l’ocupació de via pública per realitzar els
mercats artesanals següents:

 Dia 3 de juliol: mercat artesanal a la Cortinada en motiu de
l’exposició de botànica al centre de natura.

 Dia 30 i 31 de juliol: mercat artesanal al poble d’Ordino.

 Dies 13, 14 i 15 d’agost: mercat artesanal al poble d’Ordino.
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 Dies 27 i 28 d’agost: mercat artesanal al poble d’Ordino.

 Dies 10 i 11 de setembre: mercat artesanal al poble d’Ordino.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acord:

Donar conformitat a oferir des del CEO, 9 vals de compra del 20% de descompte,
(import màxim 10€) per utilitzar a la botiga. Aquests vals se sortejaran a les
classes dirigides del dimarts 8 de març, coincidint amb el dia de la dóna
treballadora i que seran una activitat dins el marc de la celebració del 20è
aniversari del CEO.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/22, per un import total de 1.740,12€.
“O” 2015/965, per un import total de 8.288,66€.

 LO 2016/3889, per un import de 1.667€.

 LO 2016/3890, per un import de 278€.

 OPNP 2016/3892, per un import de 4€.

 OPNP 2015/41718, per un import de 4.871,08€.

 ACLO 2016/4352, per un import de 339,80€.

 LO 2016/4096, per un import de 12.000€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 15 de febrer del 2016, per unanimitat.
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JUNTA DEL 22 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

Per donar resposta a la sol·licitud efectuada en reunió de Cònsols de data 16 de
febrer d'enguany, nomenar el Sr. Lluis Babi, Cap del Departament de Serveis per
representar la nostra corporació en el tractament del “projecte de regulació del
conjunt d’aspectes que configuren la policia sanitària mortuòria”que el Ministeri
d’Afers Socials, Justícia i Interior té la voluntat de reemprendre.

El projecte de reglament farà referència als següents aspectes:

 La regulació de tota classe de pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes
cadavèriques.

 Les condicions tècnico-sanitàries de les empreses i serveis funeraris i de
tota classe d’instal·lacions funeràries, incloses les sales de vetlla, els
tanatoris, crematoris i cementiris.

 Les normes sanitàries que han de complir els cementiris de les diferents
parròquies.

 La funció inspectora i la potestat sancionadora en el supòsit de
contravenció de la normativa vigent en la matèria.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3032262, de data 16 de febrer de 2016.

- Número 3032282, de data 17 de febrer de 2016.

- Número 3032284, de data 17 de febrer de 2016.
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Obra Major:

Número 3032178, de data 1 de febrer de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acords:

 Modificar les dades inscrites al registre del cadastre relatives a la unitat
cadastral núm. 3U20452.

 Fer constar com a observació a la mencionada fitxa cadastral, que la societat
pública SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP DE NEU ORDINO ARCALÍS
SAU (SECNOA SAU), té concedida la gestió i l’explotació del Camp de Neu
d’Ordino Arcalís, en mèrits dels contractes de 18 de setembre de 2002, de 30
de desembre de 2004, i de 5 de maig de 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Acords:

 Donar conformitat a pintar sobre la carretera fletxes de sentit pujada i baixada
en la part alta del Carrer Antoni Fiter i Rossell. Tanmateix es marcarà amb una
"P" sobre el quitrà l'entrada de l'Aparcament .

Per millorar l’accés, previ acord amb la directora de l’escola Andorrana i la
directora de l’escola Francesa de primera ensenyança, es dóna conformitat a
esborrar el pas de vianants del final de dit carrer.

 Per Junta de Govern de data 29 de maig de 2014 es va donar conformitat al
procediment pel subministrament de calçat pel personal del Comú, l'import
màxim de despesa per parell de botes és de 120€,

Vista la peculiaritat de les botes d’hivern en parròquies altes pels agents de
circulació; vist que quan es va licitar el concurs per la vestimenta dels agents
de circulació no van ser licitades les botes d’hivern i que per tant es va establir
que aquestes es comprarien directament i lliurement per cada representant de
comú,

Establir el preu de la bota d'hivern pels agents de circulació a 140€.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Informació:

S’ha modificat el procediment i el formulari d’entrada de descàrrecs de sancions
de circulació; a partir d’ara els descàrrecs els ha de formular el titular del vehicle i
en cas de que ho faci el conductor caldrà presentar l’autorització del propietari.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3032225, de data 5 de febrer de 2016.

─ Número 3032283, de data 17 de febrer de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords

 Es dóna conformitat a contractar l'agent de l'administració de caracter
eventual 977 a partir de l’1 d’abril de 2016, per a dirigir i supervisar els treballs
de toponímia. La durada del contracte serà com a màxim de 18 mesos.

 Nomenar agents de primera les següents persones que actualment tenen el
càrrec d’agent de circulació. Aquest nomenament no comporta cap increment
salarial i únicament caldrà preveure l’adaptació dels emblemes, distintius i
carnet professional que s’escaigui: 209, 224, 439, 628 i 688.

 Autoritzar el funcionari 059 a assistir al curs ARCServe UPD6 que tindrà lloc el
proper dia 1 de març a Barcelona.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2016/4983, per un import de 1.435,58€.

 AC 2016/4984, per un import de 1.934,59€
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/4992 per un import de 12.122€ (sense IGI).

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/41, per un import total de 36.172,39€.
“O” 2016/38, per un import total de 49.825,03€.

 LO 2016/4794, per un import de 1.110€.

 ACLO 2016/4782, per un import de 120€.

 2016/4789, 4790, 4791, 4792 i 4793, per un import total de 1.634,78€.

 2016/4789, 4787 i 4788, per un import total de 1.130,41€.

 2016/4783, 4784 i 4785, per un import total de 1.077,46€.

 ACLO 2016/4977, per un import de 46€.

 Proposta d’edicte:

Publicar al BOPA, l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2016 i, la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:

 L’impost tradicional del foc i lloc.
 L’impost sobre la propietat immobiliària edificada i la Taxa de serveis

públics en general vinculada.
 Els preus públics per la instal.lació de rètols indicadors i publicitaris
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 Els preus públics per  la instal·lació de reserves d’estacionament o
guals.

 Subhasta per la venda d’actius:

A proposta de la junta, 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 es troba totalment amortitzat a nivell comptable i es considera
obsolet o no reutilitzable pels serveis comunals.

Descripció Quantitat Preu de sortida
Porta basculant de ferro galvanizat de box
Mides exteriors: 495cm ample  242cm alt
Mides interiors 467cm ample 226cm alt

1 250€

Vehicle furgoneta funerària – Peugeot 406 1.8
Gasolina – Any 2000 – Matricula E2956 ITV vàlida
fins el 31/5/2016 – 4000 Km

1 3.000€

Les dites mínimes seran de 20€.

El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient dels 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.

Les persones interessades en l’adquisició podran adreçar-se al servei de
manteniment del Comú per a verificar l’estat de funcionament dels actius.

 Modificació de l’Ordinació de preus públics 2016:

A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2016 següent:

Exposició de motius:

Des de la conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació es sol·licita
l’establiment d’un nou preu per l’abonament a una nova modalitat de “Box
especial” a l’aparcament vertical d’Ordino, producte de les últimes
remodelacions realitzades en l’edifici annex del centre esportiu. El preu
proposat és el resultat d’aplicar la mateixa proporció com a box especial que
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s’aplica a les places especials en relació a les places normals al qual s’hi
afegirà l’impost general indirecte que li correspongui.

Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al
BOPA núm. 83, del 9 de desembre del 2015.

Atesa la voluntat d’estipular el preu públic d’aplicació a aquesta nova modalitat
d’abonament d’aparcament.

El Comú d'Ordino, reunit en sessió de Consell del dia _____________ ha
aprovat la següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del
2015

Article primer

S’aprova modificar l’article 24 Aparcaments comunals, apartat 2 Imports, afegint el subapartat
j i que queda de la següent manera:

Article 24. Aparcaments comunals

...

1. Imports

2.1 Abonaments:

a) Plaça simple: 58,00 € mensuals
b) Plaça doble: 87,00 € mensuals
c) Plaça moto: 26,85 € mensuals
d) Box: 143,60 € mensuals
e) Plaça especial 1: 64,15 € mensuals
f) Plaça especial 2: 119,00 € mensuals
g) Traster: 36,65 € mensuals
h) Diürn mensual ( de 6:00 a 21:00): 40,50 € mensuals
i) Aparcament de caravanes al Prat de Call: 118,28 € mensuals
j) Box especial: 158,83 € mensuals

Disposició Final

La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 22 de febrer del 2016, per unanimitat.
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JUNTA DEL 29 DE FEBRER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3032349, de data 24 de febrer de 2016.

- Número 3029917, de data 7 de setembre de 2015.

Obra Menor:

- Número 3032309, de data 22 de febrer de 2016.

- Número 3032363, de data 25 de febrer de 2016.

Acords:

- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de
2015 que deia literalment:

“ A partir d’ara tots els projectes autoritzats pel Comú, s’encarregarà a un
topògraf (a càrrec del Comú) de fer un topogràfic que reculli les coordenades,
per tal de verificar la ubicació de l’obra, que no envaeixi l’espai públic, respecti
els límits a veïns i sigui conforme al projecte autoritzat. Aquest treball es farà a
partir de quan l’edificació o l’obra que es construeixi, sobre surti del nivell del
punt de regulació de l’alçada reguladora.”

- A proposta de la junta, donar conformitat al conveni de cessió dels terrenys
afectats per la millora del carrer del Solà al Vilar de la Cortinada, entre el  Comú
d’Ordino i el Quart de la Cortinada.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del Cadastre, i
en virtut de la comunicació notarial rebuda, es dóna conformitat a inscriure al
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registre del cadastre els drets sobre els béns immobles a nom dels titulars
indicats.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Informació:

─ A demanda del departament d’Intervenció i Finances i per complir amb el que
estableix l’Ordinació tributària vigent, s’han creat formularis de sol·licitud i
tràmits nous i, s’han adaptat altres existents segons el detall següent:

 Declaració de rendiments arrendataris; s’ha modificat el formulari de
declaració (T3-328) i s’ha modificat el procediment intern.

 Sol·licitud de fraccionament i/o ajornament de pagaments (T3-317); s’ha
modificat el formulari de sol·licitud.

 Sol·licitud de dispensa de garantia (T3-338); s’ha creat aquest nou formulari
de sol·licitud que va annexat al tràmit de sol·licitud de fraccionament i/o
ajornament, si s’escau.

 Sol·licitud de procediment especial de revisió (T3-337); s’ha creat el
formulari i el tràmit al programa informàtic.

 Sol·licitud de pagament a terminis de tributs o taxes de cobrament periòdic
(T3-339), s’ha creat el formulari i el tràmit al programa informàtic.

 Sol·licitud de compensació de crèdit (T3-340); s’ha creat el formulari i el
tràmit al programa informàtic.

─ A demanda de la CASS, es modifica el procediment de demanda d’extracte
de punts. A partir de dilluns 29 de febrer, els extractes de punts es cobraran
tots a 1€, a partir del segon sol·licitat.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3032231, de data 10 de febrer de 2016.

─ Número 3032316, de data 22 de febrer de 2016.
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─ Número 3032348, de data 24 de febrer de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat a la proposta de modificació d’horaris per al personal de
l’aparcament i fer una prova inicial de sis mesos.

 Acordar el nomenament de l'agent de circulació 980, i aplicar l'augment
salarial corresponent en base a la graella establerta en el mateix reglament.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 201600005951 per un import de 3.431,82€ .

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

Ordres de pagament:

Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/44, per un import total de 12.073,26€
“O” 2016/46, per un import total de   2.794,84€

ACLO 2016/5359, per un import de 840€.

2016/5361, 5362 i 5364, per un import total de 1.080,40€.
Atorgament de subvencions a esportistes d’elit:

ACLOP 2016/5892.

ACLOP 2016/5896.

ACLOP 2016/5899.

ACLOP 2016/5902.
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ACLOP 2016/5904.

Atorgament de subvencions a entitats esportives

 ACLO 2016/5917.

 ACLO 2016/5907.

 ACLO 2016/5908.

 ACLO 2016/5909.

 ACLO 2016/5910.

 ACLO 2016/5918 i 5919.

 ACLO 2016/5920.

 ACLO 2016/5923.

 ACLO 2016/5926.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 29 de febrer del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 7 DE MARÇ  DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data  29 de febrer de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS

Acords:

 Donar conformitat al conveni 19/2016.

 Donar conformitat a la demanda efectuada per correu electrònic pels
responsables del Camp de Neu Ordino-Arcalis.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3031008, de data 21 d’octubre de 2015.

- Número 3031885, de data 13 de gener de 2016.

Obra Major:

Número 3030187, de data 7 d’agost de 2015.

Acord:

A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 20/2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Acords:

 Vist l'acord de la Comissió interparroquial reunida el passat 2 de febrer, vist
l'acord pres en reunió de Cònsols,

Donar conformitat a adquirir un total de 6 medalles, que en base a l’article 2
del text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de
circulació comunals queden distribuïdes com segueix :

Classe 1:

 A, al cap de 15 anys de servei com a agent de circulació : 3

 B, al cap de 20 anys de servei com a agent de circulació  : 1

 C, al cap de 25 anys de servei com a agent de circulació : 1

Classe 3 :

 Medalla parroquial pels 25 anys de dedicació com a agent de
circulació: 1
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 Vist que en la reunió de cònsols del passat 16 de febrer es va prendre l’acord
següent:

S’acorda en aquest acte facultar expressament el Comú d’Escaldes – Engordany per tal que el
mateix, actuant en representació dels set comuns, procedeixi a la preparació, convocatòria i
adjudicació del referit concurs. Amb relació al mateix, es simplificarà la part tècnica del plec de
bases, basant-la en la superposició de capes, amb la intenció que es presenti un major
nombre d’empreses. D’altra banda, es prioritzaran la qualitat de les peces de la uniformitat; els
terminis de lliurament i l’oferiment de garanties.

Donar conformitat a la guia d’uniformitat aprovada en la comissió
interparroquial, i en aquest sentit facultar al comú d'Escaldes-Engordany a
preparar, convocar i adjudicar el concurs per a la vestimenta del agents.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Informació:

Tràmits:

En aplicació del decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de
caçador i del carnet de pescador, i de l’ordre ministerial de la temporada de
pesca 2016, s’ha modificat el procediment de tramitació de les llicències de
pesca.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Donar conformitat a la demanda del Sr. Eduardo Ruano,  per carta amb data 4 de
març de 2016 i autoritzar-lo realitzar la filmació del llarmetratge titulat Nieve Negra
al coll d'Ordino, concretament a la zona de l’esplanada  on comença el Camí cap
al Bony de les Neres. El rodatge es realitzarà del 14 de març al 6 d'abril i
s’instal·larà un decorat que es desmuntarà del 6 al 9 d'abril.

Segons el que estableix l'article 15 de l'Ordinació de preus públic i atenent a que
el Comú considera d’interès públic aquesta activitat no abonaran cap pagament
en concepte d’ocupació de via pública.

Comerç:

─ Número 3031421, de data 2 de desembre de 2015.

─ Número 3032318, de data 22 de febrer de 2016.
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Cens electoral:

 Número 3032396, de data 1 de març de 2016.

─ Número 3032406, de data 2 de març de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat a la demanda del permís administratiu per reducció de
jornada laboral (art.55.b1.c del text refós de l'Ordinació de la funció pública)
sol·licitada per l'agent de l’administració de caràcter indefinit 389.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar un/a guia per la
mola i la serradora de Cal Pal en qualitat d’agent de l’administració de caràcter
eventual, de l’1 de juliol al 4 de setembre.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar dos guies per la
mina de Llorts en qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.

 Vista la proposta de modificació de denominació del lloc de treball de Cap de
secció del PIJ donar conformitat a que passi a denominar-se Informador/a del
PIJ.

 Publicar un edicte intern per ocupar el lloc de treball d’informador/a del PIJ.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

BÚSTIA ELECTRÒNICA

Número de registre 3032338.

RÈTOL INDICADOR

Número de registre 3032433, de data 3 de març de 2016.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2016/2799 per un import de 1.120€.

 AC 2016/6712 per un import de 1.315,66€.
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acords:

 Vist l’article 13 de l’ordinació de modificació de l’ordinació reguladora de
l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la
parròquia d’Ordino del 24 d’abril de 2014,

Vistos els articles 19 i 22 del Pla Rector del parc natural de la vall de Sorteny
del 31 de maig de 2012,

Atès el decret del 31 de maig de 2012 referent a l’aprovació del text refós de
l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de
Sorteny, del 2 de juliol de 2002,

 Autoritzar Cims Màgics SL, a organitzar la competició de l’Andorra Ultra
Trail Vall Nord els dies 14 a 17 de juliol de 2016, utilitzant la xarxa de
camins de la parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes
dels diferents recorreguts.

 Autoritzar l’accés motoritzat a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall
Nord a les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de Sorteny i
l’accés motoritzat a la zona ZUE4 a un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar
l’avituallament.

 Acordar per la compra de la vestimenta dels agents de medi ambient,  un preu
forfeter de 140€ per botes de muntanya d’hivern.

TURISME I ESPORTS

TURISME

A proposta de la junta donar conformitat al conveni 21/2016.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
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“O” 2016/66 per un import total de 666,25€
“O” 2016/68 per un import total de 30.695,91€

 LO 2016/6198, per un import de 840,50€.

 2016/6197, per un import de 1.383,75€.

Atorgament de subvencions entitats esportives:

 ACLO 2016/6686, per un import de 1.200€.

 ACLO 2016/6688, per un import de 10.388,88€.

 Modificació pressupostària:

Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Administració per un import de
10.388,88€.

 Central de compres:

Rescindir el contracte 89/2013 , notificar la no renovació dins del termini de
preavís i preparar el plec de bases per la convocatòria d’un nou concurs.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 7 de març del 2016, per unanimitat.

3.- Proposta d’aprovació :

 El marc pressupostari per al mandat 2016/2019.

 Deixar sense efecte el pressupost aprovat pel Consell de Comú
del passat 26 de novembre de 2015.

 L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2016 i la
memòria que l’acompanya.

 La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el
pressupost 2016.

La Sra. M. del Mar Coma destaca els punts més importants del marc
pressupostari amb l'explicatiu corresponent.
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La Sra. Sandra Tudó agraeix que se l’hagi convidat a la comissió de finances no
obstant vol afegir :

En relació a l’endeutament, efectivament es preveu una disminució de
l’endeutament del Comú, en canvi no es preveu una disminució de l’endeutament
de Secnoa, fixant un topall de 5.000.000€ d’endeutament (a partir del 2007). La
minoria opina que el pla de viabilitat, que en realitat és un pla d’acció (molt bon pla
d'acció), no aporta en aquest sentit cap millora pel que fa aquesta problemàtica.
Sinó es redueix el deute de Secnoa, la viabilitat del projecte depèn de la capacitat
del Comú d’anar injectant diners anualment, per tant podem entendre que dit
augment de l’endeutament de Secnoa es traduirà tard o d'hora en endeutament
del Comú.

La Sra. Eva Choy intervé seguidament per demanar de quina manera el Comú
preveu una disminució de l’endeutament del Comú de 4.000.000€ en quatre anys
si no hi ha augment de les transferències i, els ingressos del Comú difícilment
augmentaran.

La Sra. M. del Mar Coma precisa que s’ha tingut en compte l'import de les
transferències actual, no es preveu un augment.

La Sra. Cònsol menor indica que cal recordar que les transferències van de la mà
de les competències.

Pel que fa a la remodelació de les escoles velles, la Sra. Eva Choy demana més
informació, donat que les xifres que apareixen al marc pressupostari són diferents
de les que han rebut.

La Sra. M. del Mar Coma aclareix que la xifra de 5.704.704€ correspon a la
totalitat les inversions pels quatre anys, per a les escoles velles, la taulada del
centre esportiu, xarxa de calor, i clausura de l’abocador entre altres.

La Sra. Eva Choy dòna per aclarit aquest punt i destaca que fent la comparativa
entre el que s’inverteix i es rep amb transferències, les inversions representen una
quantitat molt baixa i que aquesta quantitat és insuficient.

La Sra. M. del Mar Coma contesta que amb la reforma de la Llei el destí de les
transferències potser la despesa, l'endeutament o la inversió real. El que vol fer el
Comú és contenir la despesa i evitar que les inversions esdevinguin despesa
insostenible.

La Sra. Eva Choy indica que hi estan d’acord no obstant el percentatge d’inversió
és baix.
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Indica seguidament que la minoria es mostra sorpresa en el punt 2.5 afegit a
l’article 11 de l'Ordinació, on es defineix el límit per a autoritzar despesa de les
societats i entitats participades a un valor de 100.000€, xifra que considera
excessiva.

La Sra. M. del Mar Coma indica que són contractes, que una d’aquestes
societats és Secnoa que inverteix entre altres en màquines (remuntadors,
trepitjaneu...) amb imports elevats.

Pel que fa a la revisió del POUP, la Sra. Eva Choy informa que han estat mirant
revisions de POUP de parròquies veïnes, com el de la Massana que va adjudicar
per un import de 79.000€ i consideren que l'import previst a Ordino per aquest
concepte, 332.000€ és molt elevat.

El Sr. Cònsol major indica que aquesta xifra prové del departament d'Obres i
Urbanisme, que es traurà un concurs per l’adjudicació d’aquests serveis i que si
és pot adjudicar per un import inferior millor.

La Sra. Sandra Tudó vol afegir, tornant a les transferències, que consideren que el
percentatge destinat a cobrir les despeses corrents del Comú és molt elevat, el
40%, per tant la autosuficiència que hauria de tenir el Comú no es veu reflectida.

La Sra. M. del Mar Coma respon que el mandat actual vol continuar mantenint
serveis com l'Escola Bressol, vol continuar subvencionant els clubs (recorda que
el Centre Esportiu està arribant a l’autosuficiència), que aquesta despesa ve
donada per mandats anteriors però que es vol continuar mantenint aquesta
qualitat.

La Sra. Eva Choy finalitza indicant que han trobat a faltar més informació sobre les
escoles velles i de la xarxa de calor, s'ha comentat en comissions però no han vist
el projecte amb el detall que es mereixeria.

La Sra. Cònsol menor respon que eren punts que s’havien de presentar donat
que formaven part del pressupost, que en el decurs de les properes comissions ja
es treballaran els projectes conjuntament.
Afegeix que les xifres que s'han presentat no són definitives, la intenció es
treballar el projecte en comissió.

S’aprova aquest punt per majoria, la minoria s’absté.

Assumptes no previstos a l’ordre del dia :

 La Sra  Eva Choy indica que en el títol I, capítol segon, article 4,  del projecte
de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària que es troba a
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tràmit parlamentari, les competències sobre les carreteres secundàries són
exercides pels comuns; llegida la totalitat de la proposta de llei, el Comú s'ha
de fer càrrec de totes les carreteres secundàries, sense especificar quines
son les competències.
En l'annex 3, es detalla quines són les carreteres que en el cas de la
parròquia d'Ordino, entre altres, s’inclouen la carretera del Coll d'Ordino, la
carretera de Segudet, la carretera de Sornàs, la carretera d'Arans i la
carretera de Sorteny.

Demana que en pensa la majoria d’aquesta proposta de llei, si es tenen
clares quines són les competències i que implicarà pel Comú, donat que
s’està parlant de manteniment, treta de neu, enquitranament, senyalització,
seguretat... suposaria una despesa, i per tant si el Comú estaria disposat a
assumir-la.

El Sr. cònsol major contesta que actualment les carreteres secundàries ja
són competència del Comú i que el Govern ja es fa càrrec del manteniment.

 La Sra. Sandra Tudó anuncia que després d’haver rebut tota la
documentació demanada per als possibles inversors. es troben en situació
de poder-se reunir amb els Cònsols per acabar d'aclarir els dubtes que
sorgeixen.

El Cònsol major indica que estan oberts a analitzar qualsevol projecte que
pugui beneficiar la parròquia.

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del Comú, Vist i plau,
La  secretària  general El cònsol major
Zita Barrio Lopez J. Àngel Mortés Pons


