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CONSELL DE COMU
23 D’OCTUBRE DE 2014

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.03
Hora d’acabament: 17.09

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

 Bonaventura Espot Benazet
 Consol Naudí Baixench
 Jordi Ordoñez Adellach
 Gemma Riba Casal
 Ludovic Albós Cavalière
 Bartumeu Gabriel Baella
 Patric Simon Riba
 Miquel Pujal Rius
 Eva Font Denjean
 Lucia Muñoz Muruzabal
 Enric Dolsa Font
 Èric Bartolomé Levos

Secretària Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 de setembre de
2014.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 de setembre i del 2, 9 i 16 d’octubre de 2014.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :

El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el 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 25 de
setembre de 2014

El Sr. Cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari
a formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració.

No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 25 de
setembre de 2014.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les
actes de les Juntes de Govern del 25 de setembre i del 2, 9 i 16
d’octubre de 2014 :

JUNTA DE GOVERN DEL 25 DE SETEMBRE DE 2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/585, per un import total de
55.858,24€.

 LO 2014/27996, per un import de 1.540,10€.

 OPNP 2014/27985, per un import de 8€,

 ACLO 2014/27999, per un import de 928,85€.

 ACLO 2014/280001, per un import de 450€.

 OPNP 2014/28006, per un import de 24.981,87€.

 OPNP 2014/28004, per un import de 6.987,37€.

 ACLO 2014/28174, per un import de 2.500€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/28156, per un import total de
801,51€.

 ACLO 204/28125, 28124, 28123, 28122 i 28121, per un import total de
707,22€.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Acords:

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Donar conformitat al conveni 136/14.

ESCOLA DE MÚSICA:

 Declarar desert el concurs nacional per la concessió de l’explotació de tres
sales situades de les dependències de l’escola de música de la Covanella,

 Donar conformitat al plec de bases i al corresponent expedient de contractació
per convocar el nou concurs públic per l’explotació de tres sales del local de
l’escola de música de la Covanella i publicar l’edicte corresponent. (Codi:
PB/CCO/14-W).

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

─ Atenent al que estableix l’article 8.1, Publicació de llistes, de la Llei 28/2007
del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista
provisional d’electors.

─ Declarar desert el concurs per la concessió de l’explotació del bar de la plaça
de Prat de Call.

─ Donar conformitat al plec de bases i al corresponent expedient de
contractació per convocar el nou concurs públic amb caràcter d’urgència per
l’explotació del bar de la plaça de Prat de Call i publicar l’edicte al BOPA. (Codi
PB/CCU/14-Z).

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Comerç:

─ Número 3026875, de data 18 de setembre de 2014.

─ Número 3026913, de data 23 de setembre de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Autoritzar al funcionari 239 a assistir al curs “taller pràctic de redacció de
documents”.

 Autoritzar al funcionari 024 a assistir al curs “Programa de perfeccionament
ofimàtic”.

 Autoritzar al funcionari 226 a assistir al curs “Monogràfic d’aplicació pràctica
de l’IRPF en l’administració de RH”.

 Atorgar un CRA de 210€ a l’agent de l’administració de caràcter indefinit 076.

 Prorrogar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 927
fins el 30 de novembre de 2014.

 Contractar la realització de classes d’anglès per als treballadors del Comú.

– Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar la contractació d’un servei de prevenció aliè en matèria de seguretat
i salut en el treball conjuntament amb el Comú de la Massana.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3026836, de data 15 de setembre de 2014.

- Número 3026847, de data 15 de setembre de 2014.
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a fixar la data del 29 d’octubre de 2014, com a termini
d’admissió de sol·licituds de subvencions esportives per l’any 2015.

 Donar conformitat a la sol·licitud de l’Aula Taller.

BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL:

Acord:

Donar conformitat a l’addenda al conveni 3/12.

ESCOLA BRESSOL:

Acord:

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la contractació d’una empresa per realitzar la
neteja i desinfecció diària de l’Escola Bressol i publicar l’edicte corresponent.
(Codi: PB/CSSO/ 14V).

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 25 de setembre de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 2 D’OCTUBRE DE 2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Informació:

Pressupost 2015,  Mancomunitat:

Es lliura la documentació corresponent al pressupost econòmic per a l’exercici
2015.

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/607, per un import total de
6.765,80€.

 OPNP 2014/28875, per un import de 777,61€.

 ACLO 2014/28917, per un import de 151.634,73€.

 Renovació pòlissa de crèdit:

A proposta de la junta, s’autoritza la renovació de la pòlissa de crèdit sindicada
amb l’ABA, amb venciment el 25 de novembre del 2014.

 Acords de resolució de sol·licitud.

 Número d’expedient 6155/2014, de data 21 d’agost del 2014.

 Número d’expedient 6165/2014, de data 2 de setembre del 2014.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acords:

Donar conformitat al tancament de l’aparcament del Prat de Call el proper dia 4
d’octubre, en cas de mal temps, per a poder realitzar les proves de la Gimkna’t a
7 bandes, de les 8:00 a les 18:00 hores.
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 28729 per un import de 280,63 €.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Informació:

Electors.

Dimarts 30 de setembre es va col·locar al tauler d’anuncis el llistat provisional
d’electors. El nombre total d’electors és de 1559.

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Comerç.

Número 3025539, de data 19 de maig de 2014.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual L.F.C. (BOPA 51 del
14/8/14).

 Convocar un edicte per a cobrir la plaça d’operari de manteniment-xòfer en
qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual, per un període fins el
30 de maig de 2016.

- Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter eventual 201 i el funcionari 420
a assistir al curs de TRX .

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

 Donar conformitat al model de conveni de cessió dels terrenys afectats per
l’eixample i la rectificació  de la CG3, des de la Cortinada fins al riu de Rialp,
entre el Govern, el Comú d’Ordino i els Quarts de la Cortinada i el de Llorts.
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 Donar conformitat al model de conveni de cessió dels terrenys afectats per
l’eixample i la rectificació  de la CG3, des de la Cortinada fins al riu de Rialp,
entre el Govern, el Comú d’Ordino i els propietaris.

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Número 3026955, de data 25 de setembre de 2014.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

 Donar conformitat a la demanda de Vallnord, mitjançant correu electrònic de
data 29 de setembre.

 Donar conformitat a la venda de forfets de Vallnord des de l’Oficina de
Turisme.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Donar conformitat a l’addenda al contracte 80/14.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Acord:

Donar conformitat a la demanda per efectuar la 8a concentració de Porsches.

Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les
següents sancions de circulació :

 Constat 21093.
 Constat 21094.
 Constat 21392.
 Constat 21389.
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Es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació :

 Constats 21273 i 21274.
 Constat 21085.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar l’expedient
sancionador 009/2014.

Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar l’expedient
sancionador 008/2014

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del  2 d’octubre de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 9 D’OCTUBRE  DE  2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/627 per un import total de
22.416,60€.

 ACLO 2014/26698, per un import de 2.000€.

 Modificacions pressupostàries

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació, per un
import de 519€.
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 SECNOA, SAU

A proposta de la junta :

 Autoritzar al Consell d’Administració de SECNOA, SAU a renovar la pòlissa
de crèdit sindicada pel termini d’un any renovable.

 I en aquest sentit, facultar a l’Hble. Cònsol Major del Comú d’Ordino i
President del Consell d’Administració de SECNOA, SAU, el Sr.
Bonaventura ESPOT BENAZET, a signar els contractes que d’aquestes
operacions se’n derivin, en representació del Comú d’Ordino, com a
prestatari d’aval solidari en qualitat d’accionista únic de la societat
SECNOA, SAU davant dels deutes que aquesta pugui generar.

GABINET DE CÒNSOLS

Acords:

A proposta de la junta, modificar el calendari de sessions ordinàries de Consell de
Comú per l’any 2014 i anul·lar la reunió prevista pel dijous 30 d’octubre a les
17.00 h.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acords:

 Donar conformitat al conveni 139/14.
 Donar conformitat al contracte 104/14.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Utilització de nom

Número 3026983, de data 30 de setembre de 2014.
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Cens de població

─ Número 3026986, de data 30 de setembre de 2014.
─ Número 3027019 de data 30 de setembre de 2014.

Comerç

─ Número 3026907, de data 22 de setembre de 2014.
─ Número 3027038, de data 7 d’octubre de 2014.

Terrassa de bar

 Número 3026878.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

─ Vist que la persona seleccionada per ocupar la plaça de recepcionista del
CEO en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual finalment no
s’incorporarà, contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 982.

─ Renovar els contractes dels següents agents de l’administració de caràcter
eventual: 398, 891, 263, 614, 951, 971, 950, 962, 928, 933, 938 i 902.

─ Procedir a l’obertura de dos expedients disciplinaris contra el funcionari 063.

─ Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter indefinit 783, el funcionari 044 i
l’agent de l’administració de caràcter eventual 793 a assistir al curs de PMB
els propers dies 21,22 i 23 d’octubre.

─ A proposta de la junta donar conformitat a la creació del lloc de treball de
Personal de suport i aprovar la reubicació del funcionari 637 a aquest lloc de
treball.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3026984, de data 30 de setembre de 2014.

- Número 3027009, de data 2 d’octubre de 2014.

- Número 3027018, de data 3 d’octubre de 2014.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO als equips que participin al
FREERIDE WORLD TOUR previst pel febrer del 2015.

 Donar conformitat a la demanda de l'escola Andorrana de 2a ensenyança.

 Donar conformitat a que el CEO participi a la 36e Fira d’Andorra la Vella i oferir
la matricula gratuïta amb la contractació de la quota anyal i trimestral com a
promoció de captació de socis.

Així mateix, per obtenir la gratuïtat de l’estand de la fira, col·laborar,
conjuntament amb els altres comuns i amb el Club d’Atletisme Valls d’Andorra
(CAVA) amb l’organització de la 1era CURSA POPULAR FIRA D’ANDORRA LA
VELLA que tindrà lloc el diumenge 26 d’enguany, a partir de les 18 hores i a tal
efecte oferir:

 400 entrades d’1 dia al CEO.
 1 abonament anual per poder accedir a tots els centres esportius

comunals pels guanyadors masculí i femení.
  1 abonament trimestral pels que quedin en 2na i 3era posició,  per la

instal·lació comunal que escullin.
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 Donar conformitat al conveni 142/14.

 Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO,
per impartir classes de ball caribeny durant el curs 2014 – 2015, model de
contracte número 4.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Dins de la campanya de recollida de 1200 tones d’envasos, començada pel
Departament de Medi Ambient de Govern, dipositar al CEO una de les màquines
d’envasos; per cada 3 envasos dipositats, el Comú obsequiarà un tiquet de
descompte de 10 cèntims d’euro per la compra de les targetes pels parquímetres
de la parròquia.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acord:

Autoritzar, de forma excepcional, que l’empresa TPM, contracti J.D, com a
assessor del Comú, per a la realització dels plànols As Built perquè es pugui
procedir posteriorment a la recepció definitiva. L’empresa assumirà els costos
derivats.

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

JUNTA DE GOVERN  DE 16 D’OCTUBRE DE  2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 d’octubre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:



CC/14-10-23 15/18

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/652, per un import total de
35.749,12€

 Modificacions pressupostàries:

 Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 35.000€.

 Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació, per un
import de 5.397,53€.

 Plec de bases:

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs per un programa d’assegurances del Comú d’Ordino i de
la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino (Codi
PB/CSSO/14-AA).

 Taxa de les Guardes Comunes:

Enviar la facturació corresponent a la Taxa de guardes comunes.

 Lloguer de semovents:

Ordenar el pagament de la prestació de serveis de sementalia.

 Acord de resolució de sol·licitud:

Número d’expedient 6225/2014 de data 8/10/2014.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

A proposta de la junta, donar conformitat a l’addenda al contracte 24/1.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acords:

 Donar conformitat al conveni 143/14.
 Donar conformitat al conveni 144/14.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Donar conformitat a la resolució en relació a l’inventari del contracte de concessió
de l’explotació del bar de la plaça de Prat de Call.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens de població

─ Número 3026900 de data 22 de setembre de 2014.

─ Número 3027094 de data 14 d’octubre de 2014.

Comerç

─ Número 3027016 de data 3 d’octubre de 2014.

─ Número 3027030 de data 6 d’octubre de 2014.

─ Número 3027084 de data 13 d’octubre de 2014.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Autoritzar el funcionari 637 a assistir al curs “Comunicació i gestió d’impagats”.
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 Donar conformitat a la sol·licitud de reducció de jornada presentada per
l'agent de l’administració de caràcter eventual 793, amb la corresponent
reducció salarial a partir del 15 de novembre.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

- A proposta de la junta:

 Aprovar provisionalment la modificació de les Ordinacions reguladores de la
normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP d’Ordino, en el
redactat dels articles 92.3, 100.1, 105, 106, 107 i 111 i la modificació de la
zonificació de sòl urbanitzable segons es reflecteix en el plànol número 06-
23.

 Donar conformitat al conveni 145/14.

- Donar conformitat a l’adjudicació definitiva de la parcel·la anomenada “resta de
la parcel·la núm. 24”, situada a la urbanització les Salines, el Serrat. Aquesta
parcel·la va ser adjudicada per subhasta pública.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

 Donar conformitat a signar el contracte 146/14.

 Donar conformitat a signar el conveni 147/14.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’1 dia al CEO, per sortejar-les el dia
internacional de les biblioteques que tindrà lloc el proper 24 d’octubre.
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 Donar conformitat a oferir un abonament d’un any del CEO (Quota Bàsica) pel
2015 a l’ECOA per sortejar-lo en el tercer sopar benèfic que tindrà lloc el
proper 29 de novembre.

 Donar conformitat a mantenir els preus comercials amb els hotels de la
parròquia d’Ordino i de la Massana que tenen conveni amb el CEO per la
temporada 2014-2015.

 Donar conformitat als convenis reverenciats 148/14.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 16 d’octubre de 2014, per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 23
d’octubre de 2014.

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


