CONSELL DE COMÚ
25 D’ABRIL DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.35 h
Hora d’acabament: 13.38 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
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
Actua com a secretària: la Sra. Pilar Abad Puyalto.
Excusen la seva absència: l' Honorable cònsol major Sr. J. Àngel Mortés Pons i
l’Hble. Conseller Sr. Marc Pons Pons.

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de març de
2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 de març i de l’1, 8 i 15 d’abril de 2019.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
La Sra. Cònsol menor 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.
La Sra. Eva Choy demana incloure una qüestió relativa al lliurament dels comptes
del 2018.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28
de març de 2019
La Sra. Cònsol menor 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 març de
2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 25 de
març, i de l’1, 8 i 15 d’abril de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 25 DE MARÇ 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 3043816, de data 19 de març de 2019.
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Es resol favorablement la despesa següent :
AC 2018/42113, per un import de 930,05€.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
En relació al pla nacional de residus, donar conformitat a validar el criteri de la
comissió de seguiment en el sentit de no atendre la modificació del contracte
plantejada per l’adjudicatària i facultar al Comú d’Encamp a la signatura d’un
conveni.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
-

Número 3042825, de data 17 de desembre de 2018.
Número 3043314, de data 28 de gener de 2019.
Número 3043460, de data 7 de febrer de 2019.
Número 3043711, de data 6 de març de 2019.
Número 3043753, de data 11 de març de 2019.
Número 3043815, de data 19 de març de 2019.
Número 3043819, de data 19 de març de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
-

Es dona conformitat perquè el treballador públic interí 1105 i la funcionaria 22
donin suport per l’obertura i tancament de la Sala La Buna durant una
exposició.

-

Ratificar la proposta del Comitè tècnic de selecció i nomenar el funcionari en
comissió de serveis 1145.

-

Es dona conformitat a iniciar el procediment selectiu d’ingrés de les dues
places vacants com a tècnics de manteniment d’edificis.
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-

Es dona conformitat perquè la funcionària 24 assisteixi a una formació.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per D.F.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
O 2019/100, per un import total de 2.775,83€.
O 2019/102, per un import total de 33.177,94€.
- Modificacions pressupostàries
En el pressupost 2019 del Comú no va dotar-se cap partida per a les obres de
preparació i anivellaments de terreny situat prop de l’Escola Andorra i el Centre de
Tecnificació d’Ordino per a destinar-lo a aparcament
En aquest sentit, i atesa la urgència per a realitzar els treballs a càrrec del Comú
tant aviat com s’acabin les obres de condicionament, s’autoritza l’avenç de fons
per un import de 3.344€ per a la contractació dels serveis tècnics per a la
realització del projecte i direcció d’obra de les instal·lacions i que, per motius
d’inconveniència de promoure la concurrència, s’encomanaran a l’empresa
SUPORT Enginyers consultors, que estan realitzant aquests treballs per encàrrec
de Govern.
Aquest avenç de fons haurà de ser objecte de ratificació amb l’aprovació per part
del Consell de Comú del crèdit extraordinari necessari pel finançament d’aquests
treballs i de les obres i subministraments resultants del projecte a desenvolupar i
que s’aplicarà a la partida d’inversió de nova creació 1200/13310000/607021.
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- Central de contractació
Adjudicar el concurs públic nacional pel subministrament, muntatge i col·locació
de tancats per als contenidors d’escombraries de la parròquia d’Ordino.

JUNTA DE GOVERN
DE L’1 D’ABRIL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 25 de març 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 3043848, de data 22 de març de 2019.
Obra Menor:
Número 3043861, de data 25 de març de 2019.
Obra Major:
Número 3043851, de data 22 de març de 2019.
Es resol favorablement la despesa següent :
AC 2019/9279, per un import de 2.403,50€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3042138.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda de M.A.U.

-

Donar conformitat a la demanda de l’Associació d’afectats d’Autisme
d’Andorra.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Contracte de concessió local Casa Nova Comú
S’accepta la demanada efectuada per carta de data 26 de març de 2019.
Cens de població
Número 3043827, de data 20 de març de 2019.
Comerç
-

Número 3043840, de data 21 de març de 2019.
Número 3043859, de data 25 de març de 2019.
Número 3043874, de data 26 de març de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Ratificar la proposta del Comitè tècnic de selecció i nomenar la treballadora
pública indefinida 728.

-

Donar conformitat perquè la treballadora pública interina 1139 continuï al lloc
de treball de recepcionista de caps de setmana del Centre Esportiu.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Donar conformitat al conveni 2019/1013.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Facultar al Comú de la Massana com a òrgan de contractació per portar a terme
la licitació del tractament de la processionària del pi.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO als corredors que participin
a la Jam Extrem Freeride.

-

Donar conformitat a oferir una Quota Anyal del CEO per sortejar a la 10è Cursa
popular Illa Carlemany – Dia de l’esport per a tothom 2019.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
•
•
•
•
•
•

2019/133, per un import total de 6.939,49€
2019/132, per un import total de 39.943,0€
ACLO 2019/8841, per un import de 10.000€.
O 2019/9071 a 9078, per un import total de 246,29€.
O 2019/9070, per un import de 180€.
O 2019/9068, per un import de 1.028,29€.
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• O 2019/8907, per un import de 4.116,21€.
-

Central de contractació
•

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/8831, aprovar el plec de
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del
concurs públic nacional urgent per la concessió de la gestió del servei de
transport públic parroquial d’Ordino.

•

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/8903, aprovar el plec de
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del
concurs públic nacional per l’ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic
a la carretera del Coll d’Ordino.

• A proposta de la junta, s’aprova la modificació de l’Ordinació de preus
públics per a l’exercici 2019, següent:
Exposició de motius:
Vista l’Ordinació de preus públics, del 29 de novembre del 2018, per a l’exercici 2019.
Vist l’acord de la Junta de Govern del 5 de març del 2019 pel qual es vol autoritzar i
atorgar l’ocupació temporal de domini públic mitjançant sorteig per a la instal·lació de
ruscs (arnes d’abelles) a diverses zones de la parròquia d’Ordino.
Vist que l’actual Ordinació de preus públics no contempla un preu públic específic per
aquesta modalitat d’autorització d’ocupació de domini públic en l’article 21, a tal efecte,
per la qual cosa es creu convenient modificar els apartats 1 per modificar els subapartats
f) i afegir els subapartats g)
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 29 de novembre del
2018.
Article primer
S’aprova modificar l’article 21 que queda de la següent manera:
Article 21. Realització d’activitats, instal·lacions i ocupacions temporals de domini públic a
la parròquia.
1. Fet generador
És l’obtenció de la resolució favorable per a l’ocupació temporal de domini públic per a
diversos conceptes:
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a)

Terrasses: Instal·lació temporal de terrasses de bar o establiments del ram de
l’hoteleria o la restauració a la via o espais públics.

b) Venda ambulant o sedentària: Realitzada per una persona física o jurídica fora d’un
establiment comercial permanent, a la via o espais públics, en llocs i dates variables.
c)

Elements annexos a establiment comercial principal: Les ocupacions de la via o
espais públics que tinguin caràcter temporal o constitueixen un ús especial del
domini públic, que no estiguin expressament prohibides, i que estiguin relacionades
directament amb un comerç radicat a la parròquia d’Ordino, com poden ser
màquines de venda automàtica, expositors o qualsevol altre element anàleg.

d) Per motiu d’obres:
d.1) Contenidors: Instal·lació a la via o espais públics de contenidors per a la recollida
d’escombreries procedents d’obres.
d.2) Bastides: Instal·lació d’estructures provisionals aixecades davant d’una façana
per a facilitar la construcció, reparació o pintura de murs i parets.
d.3) Grues: Instal·lació de grues amb estructura metàl·lica desmuntable,
especialment dissenyada per treballar en la construcció o de grues mòbils, que
permetin l’elevació de càrregues i que posseeixi capacitat de moviment autònom.
d.4) Altres elements relacionats amb el desenvolupament d’obres i no previstos als
apartats anteriors com poden ser les tanques d’obra.
d.5) Subministrament de lona microperforada.
e)

Publicitat estàtica:
e.1) Cartells: Per a l’exposició d’anuncis impresos.
e.2) Rètols, banderes, banderoles i pancartes: Instal·lació de suports publicitaris
temporals sobre teles, lones, plàstics, panells o material de poca consistència i
duració.
e.3) Cavallets: instal·lació de cavallets davant dels establiments comercials a la via o
espais públics.

f)

Arnes d’abelles a domini públic:
Cada arna cotitzarà un preu per mes d’autorització. El termini d’un mes no és
fraccionable.

g)

Altres conceptes d’ocupació de domini públic, sotmesos a l’obtenció d’autorització i
no inclosos en els apartats a) a f) anteriors.

És d’obligat compliment obtenir l’autorització prèvia per a l’ocupació de domini públic
d’acord amb l’establert a l’ordinació corresponent. L’incompliment d’aquest precepte pot
ser motiu d’infracció.
No estan subjectes al pagament d’aquest preu, les ocupacions de domini públic
realitzades per compte de l’Administració pública, entitats de dret públic o societats
públiques, o les empreses subcontractades per aquestes, ni les ocupacions relacionades
amb el desenvolupament d’esdeveniments turístics, esportius i/o culturals, realitzades per
a terceres persones, sempre i quan, en tots els casos, siguin considerades expressament
d’interès públic per part del Comú d’Ordino.
Les empreses no subjectes hauran de documentar la circumstància que justifica la no
subjecció mitjançant el certificat corresponent d’estar treballant per una administració
pública o entitat de dret públic.
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2. Imports
Mínim 24 h, sense possibilitat de fraccionament per hores.
Pel que fa a l’apartat f) el període mínim d’autorització és d’un mes i per períodes d’un
mes no fraccionables.
a) Terrasses
a.1 Durada anual renovable:
a.2 Temporada d’estiu:
a.3 Temporada d’hivern:

16€ per m2
13,50€ per m2
9,50€ per m2

b) Venda ambulant o sedentària:
Per autorització
c)

1,25€ per m2 i dia.

Elements annexos a establiment principal:
c.1 Durada anual renovable:
c.2 Llicència temporal o puntual:

16€ per m2
0,10€ per m2 i per dia

d) Per motiu d’obres:
d.1 Contenidors:
d.2 Bastides:
d.3 Grues:
d.4 Altres elements:
d.5 Subministrament
microperforada:
e)

de

lona

Publicitat estàtica:
e.1 Cartells:
e.2.a Rètols, banderes, banderoles i
pancartes. Durada anual renovable:
e.2.b Rètols, banderes, banderoles i
pancartes. Llicència temporal o puntual:
e.3.a Cavallet. Durada anual renovable:
e.3.b Cavallet. Llicència temporal o
puntual:

f)

0,05€ per cartell
2€ per any
0,50€ per dia
2€ per any
0,50€ per dia

Arnes d’abelles:
Per cada arna autoritzada

g)

1,25€ per m3 i dia.
1,25€ per m2 i dia.
1,25€ per m2 i dia.
1,25€ per m2 i dia.
3,50 x 1,70: 100€ per lona.

0,30€ per m2 i mes.

Altres ocupacions d’espais públics:
Per autorització

1,25€ per m2 i dia.

3. Pagament
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El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable o en el moment de sol·licitar
l’autorització, per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al
Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari o subsidiàriament per ingrés davant les
oficines comunals, segons el període sol·licitat.
Per les renovacions tàcites anuals, s’efectuarà per càrrec domiciliat al compte de l’entitat
bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari o
subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, a partir del seu meritament.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

JUNTA DE GOVERN
DEL 8 D’ABRIL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 1 d’abril de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
-

Donar conformitat a l’addenda al conveni urbanístic 2018/1072.
Donar conformitat a l’addenda al conveni urbanístic 2018/1070.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3043745, de data 8 de març de 2019.
Número 3043977, de data 3 d’abril de 2019.

Obra Menor:
Número 3044012, de data 4 d’abril de 2019.
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2019/9863, per un import de 2.088,16€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Resoldre el procediment administratiu de delimitació EXP_CAD-10 en els termes
següents:
Primer.- Fixar el límit del terreny comunal en la seva confrontació amb la parcel·la
de propietat privada anomenada “Borda Toni” situada al carrer de Sant Pere – el
Serrat, amb referència cadastral 3U20214, d’acord amb l’acta de delimitació del
dia 18 de desembre de 2018, signada per tots els assistents.
Segon.- Modificar al registre del cadastre el límit de la parcel·la de propietat
privada anomenada “Borda Toni” situada al carrer de Sant Pere – el Serrat, amb
referència cadastral 3U20214, d’acord amb l’acta de delimitació del dia 18 de
desembre de 2018.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat a la modificació del Reglament de funcionament de la
deixalleria de les Valls del Nord.
CIRCULACIÓ
Acord:
Deixar sense efecte la resolució 7312/2019.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
Exonerar per motiu d’interès públic l’ocupació de via pública per a la ubicació de
foodtrucks el dia 22 de juny per la festa de la Nit de la Candela.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3043990, de data 3 d’abril de 2019.
Terrasses de bar
Número 3043939, de data 1 d'abril de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a la sol·licitud de formació de la funcionaria 66.

-

Nomenar com a operaries de manteniment i serveis a les treballadores
públiques interines 780 i 972.

-

Nomenar com a tècnica administrativa del departament de finances la
treballadora pública indefinida 1146.

-

Donar conformitat a iniciar el procés de selecció de treballadors públics
interins per cobrir els llocs de treball següents:
•
•
•

Dos controladors/es d’aparcament pel mes de juliol 2019.
Dos controladors/es d’aparcament pel mes d’agost 2019.
Un/una controlador/a d’aparcament pels mesos de juliol i agost de 2019.

-

Donar conformitat a les persones relacionades a l’acta perquè assisteixin a
una formació.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1147.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
-

Fer una aportació com a premis pel concurs de fotografia en motiu dels 20
anys del Parc.
Fer una aportació com a premis per la rifa de Sant Pere.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Fer una aportació per la rifa de Sant Pere.

-

Donar conformitat a rescindir el contracte 2018/00000053.

-

Donar conformitat a l’organització d’una masterclass de body balance com a
col·laboració dins del marc de la celebració de la 10è cursa popular Illa

Carlemany – dia de l’esport per a tothom 2019.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/134, per un import total de 4.051,92€.
O 2019/136, per un import total de 803,53€.
• O 2019/9674, per un import total de 7.210€.
• O 2019/9675, per un import total de 379,53€.
• O 2019/9857, per un import total de 2.000€.

-

Modificacions pressupostàries
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• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació i
Comerç, per un import de 2.250€.
• A proposta de la Junta, aprovació d’un suplement de crèdit a la
Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, per un import
de 500€.
-

Central de contractació
• Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2019/9397, 9398, 9399, 9402,
9434 i 10320, aprovar el plec de bases i condicions tècniques i
administratives per a la convocatòria del concurs públic nacional pel
manteniment i instal·lació d’extintors i control dels sistemes de detecció
d’incendis i seguretat de les dependències del Comú d’Ordino.
•

Declarar deserta la subhasta pública per la venda de marquesines de fusta
de les parades d’autobús. A proposta de la Junta, donar conformitat a la
destrucció per lliurament a la deixalleria i baixa del registre auxiliar
d’immobilitzat, sense prejudici de l’aprofitament parcial de diferents
elements que es considerin durant el procés de desmuntatge.

• A proposta de la Junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació
de preus públics per a l’exercici 2019, següent:
Exposició de motius:
Vista l’Ordinació de preus públics, del 29 de novembre del 2018, per a l’exercici 2019.
Vista la voluntat d’oferir una nova activitat a la Ruta del Ferro que consistirà en un recorregut
amb guia on la família amb nens entre 5 i 12 anys, realitzaria una sèrie d’activitats lúdiques,
durant un període de 2 ½ o 3 hores, per a la descoberta del camí, l’observació de l’entorn i
per a l’apreciació dels elements culturals i naturals, amb un màxim de 15 infants per sortida i
un mínim de 7. El preu de cost de cada sortida s’estima en 150 €.
Vist que l’actual Ordinació de preus públics no contempla un preu públic específic per aquesta
activitat en l’article 34, per la qual cosa es creu convenient modificar els subapartats a) dels
apartats 1 i 2.
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 29 de novembre del
2018.
Article primer
S’aprova modificar l’article 34 que queda de la següent manera:
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Article 34. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme
1.

Fet generador

A) La realització de la visita guiada a la Mola i serradora de Cal Pal a la Cortinada, la visita a la
mina de Llorts i els recorreguts lúdics de la ruta del ferro.
B) L’assistència a la Mostra gastronòmica.
C) La inscripció a la Travessa de muntanya.
D) La realització de les activitats que ofereix la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino.
E) Visites guiades a la muntanya
F) La inscripció als Campus esportius
G) La cessió d’us privatiu temporal de les carpes propietat del Comú d’Ordino per a
esdeveniments de caire privat.
H) Cursa d’Orientació Trobada Canillo-Ordino .
2.

Imports

A) Preu per l’entrada a la Mola i serradora de Cal Pal, a la Mina de Llorts i els recorreguts
lúdics de la ruta del ferro.

Preu entrada

Mola i serradora de Cal Pal
A partir de 13 anys

Amb demostració
Grup (mínim de 10 persones)
amb demostració

5€

De 6 a 12 anys
(ambdós inclosos )
3€
2€ (per persona)

Mina de Llorts – Ruta del ferro
Preu entrada
Entrada itinerari
Entrada itinerari nocturna
Grup (mínim de 10 persones)
(només itinerari diürn)
Servei de guia fora de
temporada

A partir de 13 anys
5€
5€

De 6 a 12 anys
(ambdós inclosos )
3€
3€
2€ (per persona)
100€

Recorregut guiat Ruta del ferro
Preu per infant ( De 5 a 12 anys )
Sortida col.lectiva mínim 7 infants,
màxim 15.

10€

B) Entrada a la Mostra gastronòmica
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Entrada a partir de 13 anys
Entrada de 4 a 12 anys ( ambdós inclosos)
Entrada anticipada a partir de 13 anys

38€
20€
32€

C) Travessa de muntanya
Inscripcions a partir de 12 anys
Complement per inscripció el mateix dia de la prova
Assegurança

17€
12€
8€

La inscripció pels menors de 12 anys és gratuïta
D) Activitats que ofereix la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino
WATERPOLO
1h 30 minuts per
setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana

MENSUAL
Socis
No socis
CEO
CEO
24,05€
48,10€

TRIMESTRAL
Socis
No socis
CEO
CEO
65,40€
130,80€

31,60€
45,70€

85,95€
124,55€

64,05€
92,70€

174,30€
252,60€

E) Visites guiades a la muntanya
De 6 a 12 anys
A partir de 12 anys

3,00 €
5,00 €

F) Campus esportius
ACTIVITAT
Vela
Volta a peu a Andorra
Campus volei platja
Opció 5 dies
Opció 4 dies
Suplement menjador 5 dies
Suplement menjador 4 dies
Suplement assegurança
Descens BTT
ParKour
Opció 5 dies
Opció 4 dies
Suplement assegurança
BMX

NO RESIDENT
395€
225€

RESIDENT
340€
130€

36€
28€
32€
26€
7€
225€

31€
28€
32€
26€
7€
158€

36€
29€
7€
50€

31€
25€
7€
35€

Tots els imports són per persona i setmana.
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat.
S’entén com a resident aquella persona que està degudament inscrita al cens de població de
qualsevol parròquia del Principat d’Andorra.
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G) La cessió d’us privatiu temporal de les carpes propietat del Comú d’Ordino per a
esdeveniments de caire privat.
Aquesta cessió es limita a les carpes del model “3x3” i s’inclou en el preu el transport,
muntatge i desmuntatge per part de personal del Comú.
Preu per dia:

143,54€

Es requisit indispensable la constitució d’una fiança a favor del Comú per un import de 1.000€
per a garantir les possibles reparacions o restitucions de material. Aquesta fiança es pot
formalitzar en efectiu o mitjançant aval bancari amb una durada igual o superior a la data
prevista de retorn de l’equipament.
No estan subjectes al pagament d’aquest preu, la cessió autoritzada per al desenvolupament
d’esdeveniments turístics, esportius i/o culturals, realitzades per a terceres persones i que
siguin considerades expressament d’interès públic per part del Comú d’Ordino, o aquells
esdeveniments organitzats per administracions públiques o entitats parapúbliques.
H) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino:
Preu per persona inscrita major de 7 anys:
Preu àpat per acompanyants:

8€
5€

3. Bonificacions
En el preu de l’entrada a la Mola i serradora de Cal Pal i a la Mina de Llorts, gaudeixen d’una
bonificació del 100% els infants menors de 6 anys, i s’estableix un preu reduït de 2€ per
persona pels posseïdors de la Targeta Magna o del Carnet Jove.
Durant els mesos de juliol i agost, les persones que hagin estat usuàries de l’aparcament de
Sorteny podran descanviar el tiquet lliurat pel pagament d’aquest per una entrada a la Mola i
Serradora de Cal Pal a la Cortinada en el moment de la compra d’una entrada al preu vigent.
Només podrà descanviar-se un tiquet d’aparcament per cada entrada comprada ( 2x1).
Els posseïdors del Carnet Jove, residents o no residents, gaudiran d’una bonificació del 15%
en el preu de la inscripció de qualsevol activitat dels campus esportius.
4. Pagament
El pagament s’efectua en el moment d’adquirir l’entrada o de formalitzar la inscripció o
demanda d’ús.
Pel que fa a les activitats de la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino, els pagaments
successius s’efectuen per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta
al Principat que designi l’obligat al pagament, o subsidiàriament a les oficines comunals o a la
recepció del Centre Esportiu, a inicis del període contractat.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 15 D’ABRIL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 8 d’abril de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
ARXIU
Informació:
El Sr. R.S. ha lliurat al comú documents gràfics del Trofeu Borrufa que es
custodiaran a l’Arxiu del Comú d’Ordino.
Acord:
Donar conformitat a la demanda efectuada per e-mail per l’empresa IIB
ADVISORY.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3044013, de data 4 d’abril de 2019.
Obra Menor:
− Número 3044034, de data 5 d’abril de 2019.
− Número 3044037, de data 5 d’abril de 2019.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
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Informació:
S’informa que s’ha donat de baixa al registre del cadastre el dret real de superfície
que figurava inscrit sobre la referència cadastral 3U04571, i que s’ha inscrit a nom
del Comú d’Ordino el dret de propietat de la parcel·la i l’edifici bastit sobre la
mateixa referència cadastral 3U04571.
També s’informa que s’han modificat al registre del cadastre les dades fruit de les
obres de reforma i ampliació d’aquest edifici.
Acord:
Donar conformitat a publicar l’avís comunicació al BOPA de la carta referència
CAD/2019/370.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
JOVENTUT
Donar conformitat al calendari d’activitats del PIJ per les vacances de pasqua
2019.
BENESTAR SOCIAL
Donar conformitat a impartir dues xerrades a la Casa Pairal.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3044101, de data 11 d'abril de 2019.
Comerç
−
−
−
−
−

Número 3043662, de data 27 de febrer de 2019.
Número 3043818, de data 19 de març de 2019.
Número 3043838, de data 21 de març de 2019.
Número 3043839, de data 21 de març de 2019.
Número 3043841, de data 21 de març de 2019.
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− Número 3043916, de data 29 de març de 2019.
− Número 3044023, de data 4 d’abril de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:


Donar conformitat a:
• Declarar desert el concurs de mobilitat per a cobrir dues places del lloc de
treball com a tècnic de manteniment d’edificis.
• Continuar el procés de provisió de les places vacants, a través d’una
convocatòria d’ingrés.



Donar conformitat perquè els treballadors 21 i 62 assisteixin a una formació.



Nomenar el treballador públic interí 687.



Declarar desert l’edicte de l’11 de març.



Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic 1069.



Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1108.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resolen favorablement les propostes de despeses següents:



ACEXP 2019/11106, per un import de 7.539,84€.
ACEXP 2019/11107, per un import de 16.495,63€.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
DINAMITZACIÓ
Acords:



Donar conformitat al conveni 2019/1012.
Donar conformitat als convenis 2019/1010 i 2019/1011.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
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Acords:


Donar conformitat a tancar el CEO per parada tècnica del 24 de juny al 14 de
juliol de 2019.



Donar conformitat a tancar el CEO el dissabte 20 de juliol pels participants de
l’Andorra ultra trail.

−

Donar conformitat a la celebració de la 7ena Trobada Canillo - Ordino el
diumenge 9 de juny.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2019/10610 per un import de 1.17,42€.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:


Ordres de pagament:
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/203, per un import total de 120.425,32€.
• ACLO 2019/10945, per un import total de 25.000€.
• O 2019/10940 a 10943, per un import total de 3.340,84€.
• O 2019/10859, per un import total de 104,99€.



Central de contractació
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/10860, aprovar el plec de
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del
concurs públic per a la contractació d’una empresa per realitzar la neteja
dels vidres, de l’estructura metàl·lica i de l’exterior dels conductes de
ventilació, i la neteja general d’algunes instal·lacions del Centre esportiu
d’Ordino.
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/5088, aprovar el plec de bases
i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs
públic d’idees, per al disseny i l’execució de l’embelliment i senyalització de
l’entrada al Parc natural de la Vall de Sorteny.
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• Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/11116, aprovar el plec de
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del
concurs públic per a la realització dels treballs de la Casa de la Muntanya.
• Adjudicar la realització del projecte derivat del concurs d’idees per a la
realització d’un bosc artístic a la parròquia d’Ordino.


Notificació de sancions
Publicar al BOPA la notificació col·lectiva de constats d’infracció emesos pels
agents de circulació en relació a la presumpta vulneració de les normes de
circulació, segons relació SANBO07.

A proposta de la Junta :


Central de contractació
Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/11337, aprovar el plec de bases i
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic
per a la realització dels treballs d’una zona d’esbarjo a la Cortinada, prèvia
aprovació de la modificació pressupostària corresponent.



Modificacions pressupostàries
• Aprovar un suplement de crèdit a la Conselleria d’Obres públiques i
Urbanisme per un import de 132.855€.
• Aprovar un suplement de crèdit a la Conselleria d’Obres públiques i
Urbanisme per un import de 18.000€.



Modificacions de l’Ordinació de preus públics del 2019
• Aprovar la modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’exercici
2019, següent:
Exposició de motius:
Vista l’Ordinació de preus públics, del 29 de novembre del 2018, per a l’exercici 2019.
Vista la voluntat d’assumir el servei de transport públic dins la parròquia d’Ordino amb criteris
de mobilitat sostenibles mitjançant la contractació externa de vehicles amb xofer i un
increment important de la freqüència actual de línies existents.
Atès que com a característica d’aquest servei és que els preus els estipula el Comú d’Ordino i
la recaptació la realitza l’empresa però retornant-la íntegrament al Comú.
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Vist que l’actual Ordinació de preus públics no contempla un preu públic específic per aquest
servei, per la qual cosa es creu convenient afegir i modificar els articles escaients.
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 29 de novembre del
2018.
Article primer
S’aprova modificar l’article 19 “ Tipologia de preus públics”, apartat B “Per la prestació de
serveis”, per afegir el subapartat 14.- “Servei de transport públic parroquial”.
Article segon
S’aprova afegir l’article 41 BIS “ Servei de transport públic parroquial” que queda redactat de
la següent manera:
Article 41 BIS. Servei de transport públic parroquial
1. Fet generador
L’ús del servei públic de transport parroquial en les diferents modalitats descrites als
següents apartats.
2. Import
Bitllet únic d’un sol us
Abonament anual

0,20€
150€

3. Pagament
El pagament de l’import del bitllet s’efectua en el moment de l’adquisició en el mateix vehicle.
L’import de l’abonament anual es paga en el moment del lliurament en les dependències
comunals de la targeta corresponent.
4. Bonificació
Els residents a la parròquia d’Ordino menors de 18 anys i els majors de 65 anus gaudeixen
d’una bonificació del 100%. A tal efecte hauran de sol·licitar la targeta d’abonament anual que
els identifiqui en les dependències comunals.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació, i els preus que
s’estipulen s’aplicaran a partir del moment de la posta de funcionament del nou servei.

• Aprovar la modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’exercici
2019, següent:
Exposició de motius
Vista l’Ordinació de preus públics, del 29 de novembre del 2018, per a l’exercici 2019.
Atesa la voluntat d’actualitzar els preus pel finançament dels campus esportius de l’estiu 2019.
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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 29 de novembre del
2018.
Article primer
S’aprova modificar l’article Article 34. “Activitats de promoció i dinamització de l’esport,
comerç i turisme”, apartat 1 “Fet generador”, subapartat F) “Campus esportius” i substituir
l’intitulat per “Setmanes Joves”.
Article segon
S’aprova modificar l’article Article 34. “Activitats de promoció i dinamització de l’esport,
comerç i turisme”, apartat 2 “Imports”, subapartat F) “Campus esportius” que queda de la
següent manera:
2. Imports
...
F) Setmanes Joves
ACTIVITAT
Vela
18 places per torn
Volta a peu a Andorra
12 places per torn
Vòlei platja

NO RESIDENT
335,75€

RESIDENT
289€

225€

130€

20 places per torn
Suplement assegurança

24,65€
7€

21,25€
7€

230€
28€

170€
28€

30,60€
7€

26,35€
7€

Descens BTT

10 places x torn
Suplement menjador 4
dies
ParKour

8 places per torn
Suplement assegurança

Tots els imports són per persona i setmana.
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat.
S’entén com a resident aquella persona que està degudament inscrita al cens de població de
qualsevol parròquia del Principat d’Andorra.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.


Baixes d’immobilitzat

Donar conformitat a la baixa definitiva del registre d’immobilitzat d’uns actius.
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SECNOA, SA

A proposta de la junta, aprovar les valoracions resultants del document intitulat
“Informe i valoració actius SECNOA SAU”, i facultar al Cònsol major a la signatura
de l’addenda corresponent al contracte de concessió amb Secnoa, SA als
efectes establerts en el mateix i alhora autoritzar les regularitzacions comptables
de les valoracions d’actius en el Balanç del Comú d’Ordino a efectes de
l’1/6/2018.

Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:
Article 22.2.
La Sra. Eva Choy demana quina és la previsió pel lliurament del tancament de
comptes del 2018.
La Sra. Maria del Mar Coma respon que, tal i com li va comentar en la darrera
Comissió de Finances, aquest any s’ha endarrerit el lliurament del tancament de
comptes perquè esperaven un informe de valoracions dels actius de SECNOA
que era important d’incloure, i que en la propera sessió de Consell de Comú
sense falta es lliurarà la liquidació dels comptes.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 25 de març i de l’1, 8 i 15 d’abril de 2019, per unanimitat.
I sense més assumptes per tractar, la cònsol menor, 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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