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CONSELL DE COMU
24 DE SETEMBRE DE 2015

Lloc: sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.05
Hora d’acabament: 17.29

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

 Bonaventura Espot Benazet
 Consol Naudí Baixench
 Jordi Ordoñez Adellach
 Gemma Riba Casal
 Bartumeu Gabriel Baella
 Patric Simon Riba
 Miquel Pujal Rius
 Eva Font Denjean
 Lucia Muñoz Muruzabal
 Enric Dolsa Font
 Josep Xavier Jimenez Moran

Excusa la seva absència: l'Honorable Sr. Ludovic Albós Cavalière,

Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 d’agost de
2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 27 d’agost i del 3, 10 i 17 de setembre de 2015.
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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.

El Sr. Enric Dolsa demana "mantenir el nombre de consellers a 12 al proper
mandat", demana debatre sobre aquesta qüestió.
No s'afegeix cap constància en acta.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
27 d'agost de 2015:

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 27
d'agost de 2015.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27
d'agost i del 3, 10 i 17 de setembre de 2015.

JUNTA DE GOVERN DEL 27 D'AGOST DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 OPNP 2015/26409, per un import de 3.500€.

 OPNP 2015/26410, per un import de 718,04€.

 ACLO 2015/26694, per un import total de 2.500€.

 ACLO 2015/26699, per un import de 4.587,28€.

 ACLO 2015/26700, per un import de 6.908,72€.

 Central de compres:

No renovar el contracte 104/2012 pel que fa a l’exercici 2016 i autoritzar a
convocar un nou concurs de forma conjunta amb el Comú de la Massana.

 Baixa d’immobilitzat:

A proposta de la junta, donar conformitat a la baixa definitiva del registre
d’immobilitzat dels següents equipaments informàtics per obsolescència. El
seu destí serà la deixalleria, un cop retirats els elements reciclables.

Aquests actius es troben completament amortitzats a nivell comptable.
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Codi Concepte Valor origen €
2007/635 Pantalla 17” Videoseven TFT-LCD 140,82
2007/632 Pantalla 19” LG Faltron 229,98
2009/183 PC Intel Core 2 Duo 349,40
2009/184 PC Intel Core 2 Duo 349,40
2007/527 PC Pentium Core 795,98

 Acord de resolució de sol·licitud:

Demanda amb número d’expedient 6777/2015, de data 26/6/2015.

 Relació deutors al BOPA:

Donar conformitat a la publicació al BOPA de l’edicte de notificació col·lectiva
de deutes.

 Devolució d’ingressos:

Acceptar la demanda i modificar el rebut 373748, per l’import de 31,90€, a
pagar com a quota mensual del mes de juliol 2015.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Propostes d’acords :

─ Donar conformitat a la modificació del lloc de treball d’auxiliar d’Educació,
Cultura, Joventut i Benestar Social, plaça vacant.

 Convocar un edicte intern per a cobrir el lloc d’auxiliar d’Educació, Cultura,
Joventut i Benestar Social.

 L'agent de l’administració de caràcter eventual 991 va causar baixa, convocar
un edicte intern per a cobrir el lloc d’auxiliar per la casa pairal.

 Vista la baixa de l'agent de l'administració de caràcter eventual 770, convocar
un edicte intern per a cobrir el lloc d’adjunt/a de la ludoescola.

 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 884 per a substituir
el funcionari 635.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el Pla parcial
de la unitat d’actuació UA-21 i procedir a la seva publicació al BOPA.

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Obra Menor:

Número 3030239, de data 17 d’agost de 2015.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acord:

Donar conformitat a les bases del concurs de cartells per crear la imatge gràfica
de la Mostra Gastronòmica.

ACTIVITATS I PROMOCIÓ:

Acords:

─ Es resol  favorablement  la  proposta de despesa següent:

201500026842, per un import de 731,50€.

 Donar conformitat a oferir quatre premis resultat del sorteig popular que tindrà
lloc entre els participants de la votació que es realitzarà en motiu de
l’esdeveniment Ordino Jardins d’Art,  els objectes següents:

 DVD El Pic d’Arcalís, La Muntanya Solar
 Llibre  Ordino, d'Alain Montané i Jaume Riba
 Llibre  Ordino vestit de Blanc, d'Alain Montané
 Llibre  Parc Natural de la Vall de Sorteny

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 27 d'agost de 2015, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 3 DE SETEMBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1.S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 27 d’agost de 2015.
2.Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/554, per un import total de
45.143,53€

 LO 2015/27177, per un import de 7.500€.

 Modificacions pressupostàries:

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Transports,
per un import de 3.000€.

 Acord de resolució de sol·licitud:

Número d’expedient 6875/2015, de data 28 d’agost del 2015.

GABINET DE CÒNSOLS

Informació:

S’informa que el passat 10 d’agost es va signar el conveni 106/2015

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Comerç:

Número 3030345, de data 27 d’agost de 2015.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acord:

Autoritzar el funcionari 88 a assistir a la formació “repàs del nivell 1 de la formació
de formadors”.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3030361, de data 27 d’agost de 2015.

- Número 3030372, de data 28 d’agost de 2015.

En aquest moment l’Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet s’absenta de la sala
en tant que part interessada.

- Número 3030424, de data 1 de setembre de 2015.

En aquest moment l’Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet s’incorpora novament
a la reunió.

- Número 3030433, de data 1 de setembre de 2015.

Obra Menor:

Número 3030404, de data 31 d’agost de 2015.

Obra Major:

- Número 3030166, de data 4 d’agost de 2015.

- Número 3030256, de data 18 d’agost de 2015.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

Anul·lar l’AC núm. 2015/23373 i donar conformitat a l'AC 2015/27446 per un
import de 8.010,86€.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

 Donar conformitat a la definició de les adreces dels edificis situats al terme de
la Cortinada.

 En relació a l’adreça dels edificis Font Blanca (codi 305-053), i La Solanet
(codi 305-055), donar conformitat a la definició següent:

Edifici Font Blanca (codi 305-053), avinguda de Sant Martí, 31.
Edifici La Solanet (codi 305-055), avinguda de la Cortinada, 33.

 Donar conformitat perquè es lliuri a la Secretaria d’Estat d’Afers Financers
Internacionals del Govern d’Andorra, la informació sol·licitada per carta de
data 31 de juliol de 2015, en aplicació de la Llei 3/2009, del 7 de setembre,
d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, i de l’Acord
del 13 de maig de 2010 entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per
a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a la sol·licitud de col·laboració efectuada pel CLUB
TRIATLÓ SERRADELLS, per l’organització de la 11ena Duatló Ordino –
Casamanya que tindrà lloc el dissabte 12 de setembre a partir de les 9 hores.

 Donar conformitat a la sol·licitud de col·laboració efectuada per l’AUTOMÒBIL
CLUB D’ANDORRA, per l’organització de la prova de la PUJADA ORDINO –
ARCALIS prevista pel cap de setmana del 12 i 13 de setembre.

 Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 25 de juny en
relació als preus proposats a la FEDERACIÓ ANDORRANA DE FUTBOL pel
lloguer del pavelló Germans de Riba.

Donar conformitat als nous preus.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acord:

Autoritzar al Comú d’Andorra la Vella, en representació de la nostra corporació, a
no prorrogar en nom de tots els comuns, la durada de la concessió de la gestió
del servei de recollida selectiva del vidre i dels envasos lleugers al Principat
d’Andorra, garantir el servei inicialment fins al 31 de juliol de 2016 data en la que
es preveu l’inici del nou contracte.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Registrar l’empresa PROGEC SA, al Registre d’empreses usuàries de
l’abocador del Corb, fase II.

 Autoritzar l’empresa TP UNITAS ARMENGOL & MONTANÉ SAU, inscrita al
Registre d’empreses usuàries de l’abocador del Corb,fase II, a abocar a
l’abocador del Corb, fase II, la quantitat de  2.893 m3 de residus inerts de
tipus 17054.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 3 de setembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 10 DE SETEMBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 3 de setembre de 2015.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/562, per un import total de
37.109,80€.
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 ACLO 2015/27782, per un import de 2.689,93€.

 ACLO 2015/27781, per un import de 276,96€.

 ACLO 2015/27796, per un import de 2.000€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/27783, per un import
total de 801,49€.

 Modificacions pressupostàries:

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 2.966,89€.

 Devolució d’ingressos:

Atès que l’activitat d’hoquei en el marc de les setmanes joves 2015 no s’ha
desenvolupat per manca d’inscripcions suficients, a proposta del
Departament d’Esports, ordenar el pagament per un import de 34€, en
concepte de devolució d’ingrés.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3030249, de data 18 d’agost de 2015.

─ Número 3030436, de data 2 de setembre de 2015.

─ Número 3030477, de data 4 de setembre de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acord:

Donar conformitat a la demanda d’excedència de l'agent de l’administració de
caràcter eventual 786, pel període que va del 14 de desembre de 2015 al 6 de
març de 2016.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

RÈTOL INDICADOR

Número de registre 3030457, de data 3 de setembre de 2015.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’absenta de la sala en tant
que part interessada.

Es dóna conformitat a modificar la resolució núm. 5101/2015.

En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’incorpora novament a la
reunió.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3030456, de data 3 de setembre de 2015.

- Número 3030520, de data 7 de setembre de 2015.

- Número 3030525, de data 9 de setembre de 2015.

Obra Menor:

Número 3030495, de data 7 de setembre de 2015.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a la data 14 d’octubre de 2015 com a termini d’admissió
de les sol·licituds de subvencions esportives per l’any 2016, tal com preveu el
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reglament de subvencions esportives del Comú d’Ordino que es publicarà al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del
CEO, efectuada per correu electrònic de data 4 de setembre, per l’associació
KRAVA MAGA DEFENSA PERSONAL.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del
CEO, efectuada per correu electrònic de data 4 de setembre per
L’ASSOCIACIÓ DE DANSA ESPORTIVA D’ANDORRA.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Donar conformitat a les sol·licituds 3030218 i 3030219.

 La participació del Comú d’Ordino amb el parc natural de la vall de Sorteny, al
projecte POCTEFA “Green” - xarxa pirinenca d’espais naturals - com a
col·laborador associat (nivell 1-b).

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 10 de setembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 17 DE SETEMBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 10 de setembre de 2015.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament :

 OPNP 2015/28427, per un import de 1.567,50€.

 OPNP 2015/28631, per un import de 3.646€.
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 Devolucions d’ingrés:

 Número d’expedient 6872/2015, de data 27 d’agost del 2015.

 Número d’expedient 6872/2015, de data 31 d’agost del 2015.

 Número d’expedient 6865/2015, de data 20 d’agost del 2015.

 Modificacions pressupostaries:

 Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import
de 3.002€.

 Ampliació de crèdit a diverses Conselleries per un import total de
84.447,56€.

 Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 6.342€.

 SECNOA, SAU:

A proposta de la junta es dona conformitat a :

Atorgar un préstec participatiu de 1.250.000€ a Secnoa, SAU, amb un
venciment de 10 anys més una carència de retorn de 2 anys (durant els
primers dos anys només pagarà interessos), i al tipus d’interès legal que es
publica anualment a la Llei del pressupost, que actualment és de 1,491% i
que es destinaran a cancel·lar les actuals pòlisses de crèdit amb l’ABA i amb
BPA.

- A proposta de la junta es dona conformitat a la modificació de
l’ordinació de preus públics :

Des de la Conselleria de Educació, Cultura i Joventut s’ha sol·licitat
l’actualització dels preus públics pel curs 2015-2016 de l’Escola d’Art, “La
Capsa” conjunta amb el Comú de la Massana.

Pel càlcul del preu, s’han tingut en compte els costos liquidats en els darrers
anys i els preus de mercat. S’han adaptat els conceptes al format actual de
les activitats del centre, en especial pel que fa als preus per la realització de
tallers.

Vista l’Ordinació de preus públics, del 28 de desembre del 2014, publicada al
BOPA núm. 1, del 7 de gener del 2015.
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Atesa la voluntat d’actualitzar aquests preus públics,

El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del 24 de setembre de 2015
ha aprovat la següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de
desembre del 2014.

Article primer

S’aprova modificar l’article 27 Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Joventut i de la Conselleria de Benestar Social, apartat 2 Imports, subapartat
2 Escola d’art, que queda amb el redactat següent:

Article 27. Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i
de la Conselleria de Benestar Social
...
2. Imports
...
2.2) ESCOLA D’ART

ADULTS INFANTS
Classes obertes de
pintura per adults a les
dues escoles dins dels
horaris d’obertura al
públic previstos

55€ mensuals

Assistència 1 o 2 dies a
la setmana amb un
màxim de 2 hores per dia
per les classes de
plàstica infants

40€ mensuals

Assistència 1 dia a la
setmana amb un màxim
de 45 minuts per dia per
les classes de plàstica
infants

20€ mensuals

Club foto (mínim 5
alumnes)

50€ mensuals

Taller Adults 13,40€ per hora
Taller Infants 6,90€ per hora
Tallers diversos (mínim 6 40€ mensuals
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inscrits)
Taller escriptura creativa
(mínim 5 inscrits) 50€ mensuals 40€ mensuals

Taller de pintura sobre
seda (mínim 5 inscrits) 50€ mensuals

Subministrament material ceràmica 10€
Lloguer de taquilles: 3,70€ mensuals
Lloguer cabina esmaltar: 10,85€
Lloguer forn: 11,85€ mitja fornada

22,30€ fornada completa

Disposició Final

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

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acords:

 Deixar sense efecte els convenis de cessió d’ús de les aules del Centre de
Tecnificació signats respectivament amb la Coral Casamanya i el Grup Artístic
d’Ordino.

 Donar conformitat als convenis 112/2015 i 113/2015.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Autoritzar els funcionaris 800, 063 i 644) i l'agent de l'administració de
caràcter indefinit 631 a assistir a la formació sobre “treballs en alçada”, el
proper dia 18 de setembre.

 Declarar desert l’edicte intern per a cobrir una plaça d’adjunt/a de la secció
de ludoescola i convocar un edicte públic per a contractar un agent de
l’administració eventual per l’esmentada plaça.
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 Declarar desert l’edicte intern per a cobrir una plaça d’auxiliar de la casa pairal
i convocar un edicte públic per a contractar un agent de l’administració de
caràcter eventual per l’esmentada plaça.

 Prorrogar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 180
fins el dia 17 d’octubre.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3030579, de data 11 de setembre de 2015.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 17 de setembre de 2015, per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la
sessió de Consell del 24 de setembre de 2015.


