CONSELL DE COMU
24 D’OCTUBRE DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13:33 h
Hora d’acabament: 13:35 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Excusa la seva absència l' Honorable conseller Marc Pons Pons.

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 19 de setembre de
2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 17, 23 i 30 de setembre i del 7 i 14 d’octubre de
2019.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El Sr. Cònsol major dona 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 19
de setembre de 2019
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 19 de
setembre de 2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 17, 23 i
30 de setembre i del 7 i 14 d’octubre de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 17 DE SETEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3045633, de data 17 de setembre de 2019.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Enviar al BOPA l’avís de publicació de la llista provisional d’electors.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3045306, de data 28 d’agost de 2019.
Número 3045369, de data 2 de setembre de 2019.
Número 3045543, de data 11 de setembre de 2019.

Cessió d’espais
Número 3045539, de data 11 de setembre de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1176.

-

Donar conformitat perquè l’agent de l’administració de caràcter indefinit 783
assisteixi a una formació.

-

Donar conformitat a:
• Deixar sense efecte el lloc de treball de Tècnic/a de turisme.
• Deixar sense efecte el lloc de treball d’Administratiu/va de turisme.
• Crear el lloc de treball com a tècnic/a Administratiu/va del Departament de
Turisme (grup C, nivell 2).
• Actualitzar l’organigrama del Departament de Turisme.
• Iniciar el procés de selecció per ocupar el lloc de treball com a tècnic/a
administratiu/va del Departament de Turisme.
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-

Donar conformitat a:
• Declarar desert el concurs de mobilitat interna del 26 d’agost d’enguany
per a procedir a la cobertura de dos llocs de treball d’operari/a
d’aparcament en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da.
• Continuar el procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria.

-

Donar conformitat a:
• Revisar la valoració actual del lloc de treball de cap de secció de l’escola
d’art.
• A partir de l’1 d’octubre d’enguany, modificar l’estructura retributiva del lloc
de treball de cap de secció de l’escola d’art.

-

Nomenar amb caràcter d’urgència el treballador públic interí 1102.

-

Donar conformitat perquè els funcionaris 63 i 800 assisteixin a una formació.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
DINAMITZACIÓ
Acord:
Donar conformitat al conveni 2019/1034.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló del centre escolar
d’Ordino Germans de Riba, formulada per l’associació Castellers d’Andorra.

-

Donar conformitat al conveni de col·laboració 2019/1035.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2019/30221, per un import de 3.836,11 €.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
D’acord amb l’article 98 de la llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el
capítol setè de la llei 32/2014 de SFEPF, es lliura la documentació corresponent al
2n trimestre de l’exercici 2019.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/825, per un import total de 91.647,53 €.
• ACLO 2019/30040, per un import de 400 €.
- Modificacions pressupostàries
A proposta de la junta, aprovar un expedient de despesa plurianual per un total de
81.836 €.
- Central de contractació
Adjudicar el concurs nacional per al subministrament i instal·lació d’equipaments
de control d’accés al Carrer Major i a la Carretera de Segudet.

JUNTA DE GOVERN
DEL 23 DE SETEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 17 de setembre de
2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
-

Número 3045585, de data 13 de setembre de 2019.
Número 3045611, de data 17 de setembre de 2019.
Número 3045614, de data 17 de setembre de 2019.
Número 3045667, de data 19 de setembre de 2019.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2019/31041, per un import de 90.939,02 €.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat a l’adjudicació d’un complement de despesa de 3.060,04€.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3045562, de data 12 de setembre de 2019.
Número 3045622, de data 17 de setembre de 2019.

Cessió d’espais
Número 3045668, de data 19 de setembre de 2019.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar els treballadors públics indefinits 1180 i 1158.

-

Donar conformitat a continuar amb el procés de provisió de la plaça d’auxiliar
de circulació, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da.

-

Allargar el nomenament del treballador públic interí 1157.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
Donar conformitat a cedir 40 cadires al Departament de Patrimoni Cultural del
Govern d’Andorra per una conferència.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a suspendre temporalment les inscripcions de nous abonats
al CEO donat que el nombre de socis supera el màxim previst.
Les noves inscripcions es gestionaran mitjançant llista d’espera i s’acceptaran
en funció de les baixes.
Pel que fa els abonaments, només es vendran nous de matí i es faran
renovacions.

-

Donar conformitat a oferir 4 entrades d’un dia al CEO per la Gimkna’t a
bandes.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
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- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/827, per un import total de 11.686,90 €.
• O 2019/30689-30692, per un import total de 1.473,24 €.
• O 2019/30685-30688, per un import total de 3.060,46 €.
• O 2019/30683-30684, per un import total de 4.905,10 €.
• O 2019/30680-30681, per un import total de 4.744,14 €.
• ACLO 2019/30718, per un import de 6.989,69 €.
• ACLO 2019/30717, per un import de 4.506,31 €.
- Modificacions pressupostàries
Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Sostenibilitat per un import de 8.658 €.

JUNTA DE GOVERN
DEL 30 DE SETEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 23 de setembre de
2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Donar conformitat al conveni 2019/1037.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3045731, de data 24 de setembre de 2019.
Número 3045734, de data 24 de setembre de 2019.

Obra Menor:
-

Número 3045740, de data 25 de setembre de 2019.
Número 3045743, de data 26 de setembre de 2019.
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-

Número 3045759, de data 26 de setembre de 2019.
Número 3045762, de data 26 de setembre de 2019.

Obra major:
Número 3041268, de data 17 de juliol de 2018.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

Acexp 2019/28168, per un import de 12.620 €.
Acexp 2019/28151, per un import de 8.490 €.
Acexp 2019/27513, per un import de 11.848,21 €.

Acord:
Donar conformitat al conveni 2019/1036.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3045763, de data 26 de setembre de 2019.
Cens electoral
Número 3045720, de data 23 de setembre de 2019.
Comerç
-

Número 3045480, de data 9 de setembre de 2019.
Número 3045551, de data 11 de setembre de 2019.
Número 3045647, de data 18 de setembre de 2019.
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Cessió d’espais
Número 3045767, de data 26 de setembre de 2019, de l’Àrea d’Activitats
Culturals i Educatives del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat perquè la funcionaria 514 doni suport en l’activitat

Gimkana’t a 7 bandes.

-

Donar conformitat a iniciar el procés de selecció per cobrir una plaça del lloc
de treball d’educador/a de l’escola bressol en qualitat de treballador/a públic/a
interí/na.

-

Donar conformitat perquè el funcionari 980 assisteixi a una formació.

-

Donar conformitat perquè el funcionari 237 assisteixi a una formació.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1179.

-

Vist l’edicte del 9 de setembre de 2019 per a la cobertura del lloc de treball
d’operari/a del parc mòbil.
• Declarar desert el concurs de mobilitat interna per a la cobertura d’aquest
lloc de treball.
• Continuar el procediment de provisió de la plaça vacant a través del procés
selectiu d’ingrés en primera convocatòria.

-

Vist l’edicte del 2 de setembre de 2019 per a la cobertura d’un lloc de treball
de monitor/a de Ludoescola.
• Declarar desert el concurs de mobilitat interna.
• Continuar el procediment de provisió de la plaça vacant a través del procés
selectiu d’ingrés en primera convocatòria.

-

Deixar sense efecte l’acord de la junta de govern reunida en la sessió del 2 de
setembre de 2019 en relació una contractació.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

-

Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia al CEO pel dia internacional de
les Biblioteques, previst pel 24 d’octubre.
Donar conformitat a oferir diverses promocions a la Fira d’Andorra la Vella.
Donar conformitat a oferir una quota bàsica anual per sortejar-la a la Fira
d’Andorra la Vella.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
- Inventari patrimonial
Es lliura a la Junta de Govern el document amb el resultat de l’actualització de
l’inventari patrimonial del Comú d’Ordino i de la Mancomunitat de serveis realitzat
per l’empresa IIB Advisory.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/879, per un import total de 16.441,79 €.
•
•
•
•

LO 2019/31631, per un import total de 180 €.
LO 2019/31629, per un import total de 4.000 €.
LO 2019/31636, per un import total de 1.014,61 €.
LO 2019/31697, per un import total de 10.638,10 €.

- Demandes de subvencions
• Denegar la demanda de subvenció presentada pel Sr. N.F.V. per un import
de 4.000 €, segon l’expedient 9933/2019.
• Denegar la demanda de subvenció presentada pel Sr. O.S.C. per un import
de 250 €, segon l’expedient 9708/2019.
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- Modificacions pressupostàries
-

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Obres públiques i Urbanisme, per
un import de 228,56 €.

-

A proposta de la Junta, aprovar les dues ordinacions de despesa plurianuals
següents:
• Per un total de 9.180 €
• Per un import de 81.836 €

- Control Financer
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes
anuals de l’exercici 2018 corresponents a l’Associació de Festivals
d’Ordino.
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes
anuals de l’exercici 2018 corresponents a la Mancomunitat del Comú i dels
Quarts de la parròquia d’Ordino.
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes
anuals de l’exercici 2018 corresponents a l’Esqui club Ordino-Arcalís.
- Central de Contractació
-

Donar conformitat a l’addenda al contracte 201700000011.

-

Declarar desert el concurs per a licitar un vehicle tipus cabina space per al
Departament de circulació del Comú d’Ordino (PB/CSU/19-AA) i convocar un
nou concurs amb caràcter d’urgència.

- Destrucció de material
Donar conformitat a retirar i destruir el material descrit a continuació :
24 uts radiadors elèctrics
4 uts wàters
24 uts caixes radiadors
Vidres
7 uts extintors
3 uts termos
4 uts rentamans
4 uts eixugamans
2 uts taulell + aigüera
61 uts aplics sostres
9 uts aplics parets
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JUNTA DE GOVERN
DEL 7 D’OCTUBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3045800, de data 30 de setembre de 2019.
Número 3045818, de data 1 d’octubre de 2019.
Número 3045851, de data 3 d’octubre de 2019.

Obra Menor:
-

Número 3045795, de data 30 de setembre de 2019.
Número 3045805, de data 30 de setembre de 2019.
Número 3045847, de data 3 d’octubre de 2019.
Número 3045854, de data 3 d’octubre de 2019.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la publicació al BOPA de dos avisos.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat al contracte 2019/1038.
CIRCULACIÓ
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Resoldre favorablement la sol·licitud següent:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3045717.
Resoldre favorablement la sol·licitud de descàrrec següent:
Denúncia número 102850.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
A proposta de la Junta, aprovar la modificació de l’Ordinació reguladora
d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3045158, de data 1 d’agost de 2019.
Número 3045791, de data 27 de setembre de 2019.

Cessió d’espais
Número 3045789, de data 27 de setembre de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a la reincorporació al servei actiu de la treballadora pública
indefinida 76.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 11 per
desenvolupar les funcions de suport administratiu al Servei de Circulació.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1123.

-

Donar conformitat a:
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•
•
•

Actualitzar la descripció del lloc de treball d’informador/a del Punt
d’Informació Juvenil.
Actualitzar el salari assignat a aquest lloc de treball.
Iniciar un procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’informador/a del Punt
d’Informació Juvenil.

-

Donar conformitat perquè el treballador públic indefinit 1147 i el treballador
públic interí 1175 assisteixin a una formació.

-

Donar conformitat perquè els treballadors número 22, 431, 44, 446, 166 i
1141 realitzin les funcions de suport organitzatiu durant la Mostra
gastronòmica.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 288.

-

Donar conformitat a iniciar un procediment selectiu per cobrir una plaça
d’operari/a de manteniment i serveis.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Donar conformitat a la signatura del conveni 2019/1039.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
Donar conformitat al conveni 2019/1040.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2019/32951 per un import de 56.166,74 €.
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO
efectuada per l’associació Krav maga.
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-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló del Centre escolar
d’Ordino Germans de Riba i del pavelló esportiu de les escoles de segona
ensenyança efectuada per l’ECOA.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló del Centre escolar
d’Ordino Germans de Riba i del pavelló esportiu de les escoles de segona
ensenyança efectuada per la Federació andorrana d’handbol.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
Control Financer
Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de
l’exercici 2017 corresponents a l’entitat Fútbol Club d’Ordino.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/921, per un import total de 40.751,79 €.
•
•
•
•

ACLO 2019/32648, per un import total de 30,10 €.
ACLO 2019/32785, per un import total de 645 €.
LO 2019/32643, per un import total de 1.343,87 €.
LO 2019/32660, per un import total de 21.292,26 €.

- Modificacions pressupostàries
• A proposta de la Junta, aprovar un suplement de crèdit a la Conselleria
d’Obres públiques i Urbanisme, per un import de 30.000 €.
• A proposta de la Junta, aprovar una ampliació de crèdit a la Conselleria de
Turisme, Esports i Dinamització, per un import de 2.640 €.
• A proposta de la Junta, aprovar una transferència de crèdit a la Conselleria
de Turisme, Esports i Dinamització, per un import de 1.602 €.
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• A proposta de la Junta, aprovar una transferència de crèdit a la Conselleria
de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 1.000 €.
• A proposta de la Junta, aprovar una transferència de crèdit a la Conselleria
de Turisme, Esports i Dinamització per un import de 2.977 €.
• A proposta de la Junta, aprovar una transferència de crèdit a la Conselleria
d’Obres públiques i Urbanisme, per un import de 1.500 €.
- Central de contractació
Donar conformitat a signar una addenda al contracte signat el 3 de juliol de 2019
per l’ampliació del tipus de senyalització a l’inici de cada un dels tres camins
interpretatius que ens porten des de la caseta de Sorteny fins al jardí botànic.
- Publicacions BOPA
• Publicar al BOPA la relació BOEM9, de notificació d’acord d’embargament
de diferents deutes vers el Comú d’Ordino.
• Publicar al BOPA la relació BOP23, de notificació col·lectiva de notificació de
provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú
d’Ordino.

JUNTA DE GOVERN
DEL 14 D’OCTUBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 d’octubre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a la proposta de serveis presentada per J.J.R. mentre duri
l’absència de l’agent de l’administració de caràcter indefinit 885.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3045894, de data 7 d’octubre de 2019.
Número 3045944, de data 11 d’octubre de 2019.

Obra Menor:
-

Número 3045896, de data 7 d’octubre de 2019.
Número 3045921, de data 9 d’octubre de 2019.
Número 3045934, de data 10 d’octubre de 2019.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
En virtut de la resolució número 6261/2017 i de l’escriptura de modificació de
divisió en règim de propietat horitzontal:
-

Donar conformitat per modificar al registre del cadastre l’ús de l’edifici 307073.
Donar conformitat per modificar al registre del cadastre la superfície de les
unitats immobiliàries i la quota de participació en els elements comuns de
l’edifici 307-073.
Donar de baixa al registre del cadastre les unitats immobiliàries que han estat
suprimides a l’escriptura de divisió horitzontal.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2019/33701, per un import de 11.330,35 €.
Acord:
Donar conformitat a la demanda del Departament d’Agricultura de Govern i cedirlos el material sol·licitat.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acords:
-

Donar conformitat al conveni 2019/1049.

-

Donar conformitat al conveni 2019/1050.

-

Donar conformitat a la demanda de M.C., i cedir-li una sala de l’antiga escola
de música de la Covanella.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Donar conformitat a emetre un document acreditatiu de residència de forma
gratuïta per accedir a la compra dels diferents tipus de forfets d’esquí per a
aquesta temporada.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3045882, de data 7 d’octubre de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a lliurar dos vals de descompte de Nadal, a partir de l’1 de
desembre, al personal del Comú d’Ordino i de la Mancomunitat.

-

Es fixa la data del 20 de desembre a les 21.00h per a la celebració del còctel
de Nadal del Comú d’Ordino.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1061.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1154.
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-

Donar conformitat a:
• Crear el lloc de treball d’inspector/a, grup C, nivell 2, adscrit a Secretaria
General.
• Actualitzar l’organigrama de Secretaria General per incloure el lloc de treball
d’inspector/a.
• Vist l’article 37 (concurs de mobilitat) de la Llei 1/2019 del 17 de gener de la
funció pública, iniciar un concurs de mobilitat interna per cobrir el lloc de
treball d’inspector/a.

-

Donar conformitat perquè Assegurprevenció realitzi el Pla d’autoprotecció de
l’Edifici l’Estudi.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
-

Donar conformitat perquè la treballadora publica indefinida 636 i l funcionaria
585 participin en un taller de professionals.

-

Donar conformitat a oferir lots de marxandatge valorats entre 40 i 50 euros a
les sol·licituds que es rebin dels quintos de les escoles i entitats socials de la
parròquia per aquest any.

-

Donar conformitat a cedir 30 cadires, un projector i una pantalla al Ministeri
d'Educació i Ensenyament Superior del Govern.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201900033906, per un import de 804,65 €.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló del centre Escolar
d’Ordino Germans de Riba i el pavelló esportiu de les escoles de segona
ensenyança formulada pel Club tennis taula Valls del Nord.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud del FC Madriu, per utilitzar el CEO com a
adreça de la seu social del club.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/982, per un import total de 169.541,52 €.
•
•
•
•
•

OPNP 2019/33679, per un import de 801,52 €.
OPNP 2019/33675, per un import de 432,75 €.
OPNP 2019/33673, per un import de 546,80 €.
O 2019/33676-77, per un import de 3.779,07 €.
O 2019/33672, per un import de 21.250 €.

- Control financer
Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de
l’exercici 2018 corresponents a l’Associació Carnet Jove d’Andorra.
- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un
import de 5.223 €.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, comunicació i comerç
per un import de 900 €.
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització per un
import de 1.094 €.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació i
Comerç, per un import de 165,81 €.
- Central de contractació
Prèvia aprovació del suplement de crèdit, donar conformitat al plec de bases i
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic
nacional per habilitar una zona de repòs i reparar el transformador d’Ansalonga.
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- Publicacions BOPA
Donar conformitat a publicar al BOPA la notificació col·lectiva de sancions de
circulació que no han pogut estar notificades de forma individual.
- SECNOA, SA
A proposta de la Junta, facultar els Cònsols a votar a favor de l’operació financera
proposada per NEVASA en el Consell d’Administració de SECNOA en el que sigui
proposada.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 17,
23 i 30 de setembre i del 7 i 14 d’octubre de 2019, 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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