CONSELL DE COMU
23 DE JULIOL DE 2018
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33 h
Hora d’acabament: 13.49 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Samuel Duró Backes
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Eva Choy Guiu
Excusen la seva absència:
L'Honorable Cònsol Menor, Sra. Gemma Riba Casal i les Honorables Conselleres,
Sra. Vanessa Fenés Areny i Sra. Sandra Tudó Montanya.
Actua com a secretària: la Sra. Noelia Vicente Martínez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de juny de 2018.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 de juny, i del 9 i 16 de juliol de 2018.
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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.
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del
dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28
de juny de 2018.
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 28 de juny de
2018.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 25 de juny i del 9 i 16
de juliol de 2018.
JUNTA DE GOVERN
DEL 25 DE JUNY DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Informació:
- S’ha inscrit al registre del cadastre el dret real de superfície sobre les parcel·les
de terreny 3U95106 i 3U00234.
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- S’ha modificat al registre del cadastre les unitats cadastrals següents: 3U00694,
3U01764, 3U01765 i 3U01766.
- S’ha modificat al registre del cadastre la unitat 3U00495.
Acords:
− Ref. CAD/2018/263, donar conformitat a publicar l’edicte d’informació al BOPA.
− Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat amb
una quota del 100% sobre les unitats cadastrals 3U02279 i 3U02284, i el dret
de propietat amb una quota el 50%, sobre la unitat cadastral 3U05210.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acords:
- Donar conformitat a les propostes de despeses següents:
• AC18230 per un import de 1.500€
• AC18231 per un import 560€
• AC 18232 per un import de 1.155€
- Donar conformitat a la impressió del material gràfic de la campanya NO I PUNT,
Respecta’ns la Festa de totes per a l’associació Stop Violències.
JOVENTUT
Acords:
- Donar conformitat a participar en el projecte de l’Associació Carnet Jove Andorra
“Realitats i reptes del jovent a Andorra: investigació participativa”.
- Incrementar la quota anyal de membre de l’associació Carnet Jove Andorra, en
els propers dos anys.

CC/18-07-23

3/13

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acords:
- Donar conformitat a la demanda de la Comissió de Festes d’Ordino.
- Donar conformitat a iniciar el procediment sancionador contra el Sr. D.A.S.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3040870, de data 18 de juny de 2018.
Número 3040917, de data 20 de juny de 2018.
Número 3040984, de data 25 de juny de 2018.
Número 3041006, de data 25 de juny de 2018.

Comerç
- Número 3040121, de data 4 d’abril de 2018.
- Número 3040781, de data 8 de juny de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
- Donar conformitat a que l’agent de l’administració de caràcter eventual número
11 doni suport al departament de dinamització.
- Donar conformitat a la contractació amb caràcter d’urgència dels agents de
l’administració de caràcter eventual següents: 1022, 1120, 967 i 965.
- Donar conformitat a contractar a través del programa pel foment de la millora
de l’ocupabilitat de Govern, a B.G.P.
- Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració número 974.
- Donar conformitat a la contractació de l’agent de l’administració número 1121.
- Donar conformitat a la contractació, amb caràcter d’urgència, de l’agent de
l’administració número 1123.
- Donar conformitat a la contractació, amb caràcter d’urgència, de l’agent de
l’administració número 1122.
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords:
- Autoritzar la Sra. N.A.C. a instal·lar abellars, fins al 31 d’octubre del 2018.
- Autoritzar la Comissió de Festes d’Ordino l’organització d’una competició de
trial.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
- Donar conformitat a la demanda de la Federació Andorrana d’Handbol.
- Donar conformitat a la demanda de la Comissió de festes d’Ordino.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/511 per un import total de 5.487,01€.
• ACLO 2018/17816, per un import de 600€.
• ACLO 2018/17816, per un import de 400€.
• LO 2018/18220, per un import de 12.000€.
• LO 2018/18236, per un import de 22.837,79€.
- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i
Sostenibilitat per un import de 2.351€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient i
Sostenibilitat per un import de 13.165€.
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• Suplement de crèdit per un import de 22.237,60€,
• Aportació complementària a Secnoa per un import de 22.237,60€.
- Central de contractació
•

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs per a la contractació d’una empresa per realitzar la
neteja de les esglésies de la parròquia d’Ordino.

•

Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització de treballs de
desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del
Comú.

Aquesta proposta anul·la i reemplaça la proposta aprovada en la Junta de Govern del
dia 4 de juny del 2018.

• Adjudicar el concurs amb caràcter d’urgència, per a la concessió de la gestió
del servei de transport públic entre l’aparcament del Prat del Serrat i
l’aparcament de la Canya de la Rabassa durant els mesos de juliol i agost.
- Comissió mixta SAETDE-COMÚ D’ORDINO
S’adjunta a l’acta de la junta l’acta de la darrera reunió del 29/5/2018 de la Comissió
mixta entre el Comú d’Ordino i SAETDE, queda dissolta la Comissió i la gestió resta
assumida pel nou Consell d’administració de la societat.
JUNTA DE GOVERN
DEL 9 DE JULIOL DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 25 de juny de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3040976, de data 22 de juny de 2018.
- Número 3040993, de data 25 de juny de 2018.
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- Número 3041013, de data 26 de juny de 2018.
- Número 3041193, de data 5 de juliol de 2018.
- Número 3041200, de data 6 de juliol de 2018.
Obra Major:
- Número 3039871, de data 9 de març de 2018.
- Número 3040595, de data 17 de maig de 2018.
- Número 3040710, de data 31 de maig de 2018.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
AC 2018/20212, per un import de 1.195,25€.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Rescindir el contracte de concessió de l’explotació del local ubicat a la plaça de
l’oficina de turisme, signat amb el Sr. X.S.S.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3040460, de data 8 de maig de 2018.
Número 3040606, de data 18 de maig de 2018.
Número 3040766, de data 7 de juny de 2018.
Número 3040894, de data 19 de juny de 2018.
Número 3040931, de data 21 de juny de 2018.
Número 3040982, de data 25 de juny de 2018
Número 3040997, de data 26 de juny de 2018.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
- Donar conformitat a la contractació, amb caràcter d’urgència de l’agent de
l’administració número 817.
- Contractar a l’agent de l’administració número 1093.
- Donar conformitat per incloure una addenda al contracte actual de l’agent de
l’administració 927.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords:
- Repetir el tractament contra la processionària i augmentar la zona tractada en
unes 30 ha.
- Autoritzar l’accés gratuït a l’aparcament de la Canya de la Rabassa als guies
acompanyants de muntanya acreditats.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
- Donar conformitat a la demanda de la Federació Andorrana de Basquetbol.
- Donar conformitat a la demanda efectuada per la Comissió de festes de la
Cortinada.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/562 per un import total de 239.876,46€.
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•
•
•
•
•

ACLO 2018/18717, per un import de 200€.
ACLO 2018/18723, per un import de 200€.
ACLO 2018/9094, per un import de 2.500€.
LO 2018/20088, per un import de 10.328,78€.
LO 2018/20083, per un import de 1.343,87€.

- Modificacions pressupostàries
• Suplement de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar, per un import de 2.306,39€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar, per un import de 4.800€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació per un import de 731,50€.
• Transferència de crèdit en aplicació de la reorganització del Departament
de Dinamització acordada en el Ple del Consell de Comú del 28 de juny del
2018:
- Central de contractació
• Declarar desert el concurs per l’ampliació de la instal·lació de l’enllumenat
públic a la carretera del Coll d’Ordino, per insuficiència de dotació
pressupostària.
• Vistes les actes de replanteig i recepció provisional de l’execució del treballs
de subministrament i instal·lació de la gespa artificial per al parc infantil de
l’escola bressol la Baldufa, adjudicats per acord de la Junta de Govern del
28 de desembre del 2017.
S’acorda la despesa complementària de 2.306,39€ prèvia aprovació del
suplement de crèdit corresponent.
JUNTA DE GOVERN
DEL 16 DE JULIOL DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 9 de juliol de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
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Obra menor
Número 3040816, de data 13 de juny de 2018.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Es resol favorablement la sol·licitud de guals següent:
Número 3041215, de data 09 de juliol de 2018.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Es modifiquen els formularis T3-034 i T3-035.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç
Número 3040979, de data 25 de juny de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
- Donar conformitat a iniciar un nou procediment per a la provisió d’una plaça
d’auxiliar de circulació a través de la convocatòria d’un edicte extern.
- Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, a l’agent de
l’administració número 875.
- Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, a l’agent de
l’administració número 834.
- Donar conformitat a la contractació de l’agent de l’administració número 1018.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
- Donar conformitat a la retirada dels cartells situats als pobles, i aprofitar-los per
altres possibles usos. Es mantindran els cartells dels camins amb la intenció
d’actualitzar-los l’any 2019.
- Donar conformitat al preu de venda de la nova Guia de Camins d’Andorra.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO
efectuada pel Club Karate Xavier Herver Ordino.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/604, per un import total de 50.058,64€.
• ACLO 2018/20845, per un import de 7.800€.
• ACLO 2018/20825, per un import de 6.985,62€.
• ACLO 2018/208,2 per un import de 4.510,38€.
• O 2018/21078, per un import de 3.231,52€.
• O 2018/21079, per un import de 190,09€.
• O 2018/21080, per un import de 380,18€.
• O 2018/21073, per un import de 1.886,51€.
• O 2018/21074, per un import de 386,02€.
• O 2018/21075, per un import de 386,02€.
• O 2018/21076, per un import de 634,56€.
• O 2018/21077, per un import de 129,55€.
• O 2018/21069, per un import de 6.414,64€.
• O 2018/21071, per un import de 377,33€.
• O 2018/21072, per un import de 754,67€.
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- Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar, per un import de 900€.
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització per
un import de 1.360€.
• Crèdit extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 12.300€.
•

Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :
Article 22.2.
En relació a la junta del 25 de juny, la Sra. Eva Choy demana perquè s’han
incrementat les aportacions a l’Associació Carnet Jove Andorra vist que existeix un
romanent.
La Sra. Maria del Mar Coma respon que aquest romanent de tresoreria està
reservat per altres accions que l’Associació Carnet Jove Andorra té previst fer, i que
aquesta nova aportació està destinada al desenvolupament d’un nou projecte que
no estava contemplat.
Pel que fa a l’augment de la quota anyal dels socis, és un acord que es va prendre
per unanimitat en reunió de Cònsols.
La Sra. Choy demana per l’increment de crèdit que s’ha hagut de demanar per fer
front a l’adjudicació del transport públic entre l’aparcament del Prat del Serrat i
Sorteny. Demana si calia un autobús de 52 places.
La Sra. Coma explica que és el que es demanava en el plec de bases, un dels punts
que donava millor qualificació era la capacitat de transport de passatgers per hora,
i l’empresa que va presentar una major capacitat era la més cara.
El Sr. Pons afegeix que és una prova pilot i que de cara a l’any vinent, amb aquesta
informació, es podrà ajustar al plec de bases.
La Sra. Choy remarca que seria interessant, de cara a final d’estiu, fer una valoració
de tots els aspectes.
La Sra. Choy esmenta ara l’aprovació d’un suplement de crèdit a SECNOA per un
import de 22.000€ corresponent a una factura complementària per l’excés d’hores
de l’assessorament jurídic que es va fer en el marc dels treballs pel traspàs de
SECNOA a SAETDE.
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Destaca que la minoria no aprova aquesta despesa perquè considera que el Comú
no ha de fer front a una despesa de SECNOA un cop s’ha fet la venda d’accions.
Afegeix que tant aquest suplement de crèdit com l'adjudicació inicial es van fer
sense concurs públic, sota el paraigües de SECNOA però amb diners del Comú.
La Sra. Coma explica que, com bé ha dit la Sra. Choy, es tracta d’una empresa
que va ser contractada per SECNOA però quan encara era 100% propietat del
Comú. La feina d’aquesta empresa va ser l’assessorament econòmic i l’elaboració
del plec de bases i un cop presentades les ofertes; van ajudar el Comú a estudiar
l’oferta de la persona que es va presentar.
El Sr. Mortés intervé per aclarir que en aquest sentit, qui ven les accions de
SECNOA és el Comú d’Ordino, i per tant qui ha de pagar aquests estudis és el
propi Comú.
La Sra. Coma intervé per puntualitzar que no és fàcil preveure quines són les feines
a executar posteriorment a la presentació d’un plec de bases, i que val a dir que
aquest import correspon a l’últim pagament.
El Sr. Mortés intervé novament i concreta que en operacions d’aquesta magnitud
és molt difícil preveure la totalitat de les despeses.
La Sra. Choy demana, com a ultima qüestió a tractar, i en relació a l’acta de la
comissió mixta entre el Comú d’Ordino i SAETDE, sobre unes controvèrsies amb
Vallnord i de la necessitat de sol·licitar un servei de mediació.
El Sr. Mortés respon que amb Vallnord hi ha un contracte de mandat, en el qual
s’indica com es fa al repartiment dels forfaits i que aquest no queda clar, fet que ha
generat aquesta controvèrsia.
La Sra. Choy demana si aquest fet està afectant les relacions amb Vallnord.
El Sr. Mortés expressa que de cap manera, tot al contrari, que les relacions amb
Vallnord són molt bones.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 25 de juny i del 9 i 16 de juliol de 2018 per unanimitat.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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