CONSELL DE COMU
25 DE JULIOL DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13:35 h
Hora d’acabament: 13:37 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Marc Pons Pons
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 Xavier Herver Merino.

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de juny de
2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 24 de juny i de l’1, 9 i 15 de juliol 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 27
de juny 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 27 de juny de
2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 24 de
juny i de l’1, 9 i 15 de juliol de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 24 DE JUNY DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3044790, de data 21 de juny de 2019.
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Obra Menor:
-

Número 3044689, de data 18 de juny de 2019.
Número 3044736, de data 19 de juny de 2019.
Número 3044773, de data 20 de juny de 2019.

Obra Major:
Número 3044410, de data 20 de maig de 2019.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Publicar un edicte amb la llista de persones que es troben en situació de baixa
dubtosa, que no han estat localitzades, per regularitzar la seva situació al cens de
població de la parròquia d’Ordino.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3044473, de data 30 de maig de 2019.
Número 3044547, de data 5 de juny de 2019.
Número 3044582, de data 6 de juny de 2019.
Número 3044588, de data 7 de juny de 2019.

Cens de població
-

Número 3044710, de data 18 de juny de 2019.
Número 3044717, de data 19 de juny de 2019.
Número 3044767, de data 20 de juny de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1158.
Donar conformitat perquè les funcionaries 22 i 514 realitzin tasques de suport
al Departament de Dinamització amb una retribució de 45,47€ bruts pel servei.
Nomenar la treballadora pública interina 1062.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

-

Donar conformitat a la demanda efectuada per la Federació Andorrana de
Basquetbol.
Donar conformitat a la demanda efectuada per la Federació Andorrana de
Basquetbol.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament

-

Relació d’ordres de pagament:
O 2019/473, per un import total de 28.356,04 €.
ACLO 2019/19194, per un import total de 600 €.
LO 2019/19221, per un import total de 650 €.
ACLO 2019/192204, per un import total de 226,11 €.

-

Baixes d’immobilitzat

A proposta de la junta, acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat els
actius següents:
Núm.
2009/188
2009/189
2016/59
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Descripció
PC Intel ® Core (TM)2 Duo
GHz – DIMA
PC Intel ® Core (TM)2 Duo
GHz – DIMA
Mòbil Wiko Lenny2 Black
Comercial Escale
PC Intel ® Core (TM)2 Duo
GHz – DIMA
Pantalla LG Flatron L1953 PR
OFIMA

Quantitat
CPU E7400 2.80
CPU E7400 2.80
16GB – Centre
CPU E7600 3.06
– Pantalla de 19’’

1

Pendent
amort.
0

1

0

1

15

1
1
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-

Central de contractació

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/19204, s’aprova el plec de bases i
les condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic
pels treballs d’estabilització d’un tram del camí ral a Sornàs.

JUNTA DE GOVERN
DE L’1 DE JULIOL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 24 de juny de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a la creació d’una comissió interna de treball per tractar les
peticions que arriben des de la plataforma de treballadors.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3044855, de data 27 de juny de 2019.
Número 3044858, de data 27 de juny de 2019.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acords:
-

Donar conformitat al conveni 2019/1025.
Nomenar els representants del Comú d’Ordino de la comissió de seguiment
del conveni 2019/1025.
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC-EXP 2019/16197 per un import de 18.722,68 €.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Tràmits
S’ha modificat el formulari de sol·licitud d’ajuda social (T3-301).
Acord:
Donar conformitat a la demanda de la Comissió de Festes d’Ordino.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1166.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
A proposta de la junta, acordar l’aprovació de l’Ordinació de senyalització.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Donar conformitat a la no renovació del contracte de concessió del refugi guardat
Borda de Sorteny.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat a establir com a preu de venta al públic dels imants les Claus
de la Cortinada 3 €.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba
efectuada per la Federació Andorrana de Fútbol.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO
efectuada per l’Associació de Dansa Esportiva d’Andorra.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
-

Relació d’ordres de pagament:
O 2019/555, per un import total de 36.959,83 €.
LO 2019/20448, per un import total de 1.014,61 €.
LO 2019/20449, per un import total de 10.638,10 €.
ACLO 2019/20451, per un import total de 20,50 €.
LO 2019/20452, per un import total de 1.343,87 €.

-

Central de contractació

-

Aprovar el sobrecost per a la proposta modificada del plec de bases 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.

-

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/19446, s’aprova el plec de bases i
les condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs
públic per a la impressió i distribució dels butlletins informatius del Comú
d’Ordino.
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-

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/20445, s’aprova el plec de bases i
les condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs
públic per a l’adjudicació del servei de lliurament de notificacions a domicili o
qualsevol tipus de correspondència del Comú d’Ordino.

-

Liquidació dels comptes per la concessió del Refugi guardat del Parc natural
de la Vall de Sorteny 2018.

JUNTA DE GOVERN
DEL 9 DE JULIOL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 1 de juliol 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 3044944, de data 4 de juliol de 2019.
Obra Menor:
-

Número 3044908, de data 1 de juliol de 2019.
Número 3044933, de data 3 de juliol de 2019.
Número 3044937, de data 3 de juliol de 2019.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

ACEXP 2019/20910, per un import de 12.545,23 €.
ACEXP 2019/20914, per un import de 1.915,43 €.
ACEXP 2019/20979, per un import de 715,82 €.
AC 2019/20979/21107, per un import de 1.943,70 €.
ACEXP 2019/21697, per un import de 15.695,90 €.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
BENESTAR SOCIAL
Acord:
Reemborsar a l’agent de l’administració de caràcter indefinit 557 l’import d’un
bitllet d’avió d’Istambul a Barcelona i del taxi de Barcelona a Andorra.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Terrasses de bar
Número 3044899, de data 28 de juny de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1127.

-

Donar conformitat a abonar l’import d’un curs de francès al funcionari 41.

-

Es dona conformitat a abonar el cost total del curs de francès que han realitzat
les treballadores 592, 157, 431, 141 i 555.

-

Es dona conformitat a abonar, al mes de gener de 2020, el cost total del curs
de francès que han realitzat les treballadores 541 i 561.

-

Sol·licitar al Govern d’Andorra, una nova comissió de serveis de la funcionaria
1051, establint com a data màxima d’aquesta comissió el 30 de setembre de
2023.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 511.

-

Vista la sol·licitud formulada pel funcionari 59, declarar-lo en situació
d’excedència sense reserva de plaça, des de l’1 de setembre d’enguany i per
un període màxim de tres anys.

CC/19-07-25

9/17

-

Iniciar un procediment selectiu per cobrir el lloc de treball de monitor/a de
natació – socorrista, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Donar conformitat a la demanda efectuada per la Federació Andorrana
d’Handbol.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
Esbart Valls del Nord
En data 29/5/2019 s’ha rebut un xec per import de 3.155,86 € en concepte de
devolució de l’excedent de subvenció rebuda acompanyat de la liquidació
detallada de les despeses que han estat afectades a la subvenció.
Acords:
- Ordres de pagament
-

Relació d’ordres de pagament:
O 2019/562, per un import total de 34.469,57 €.
ACLO 2019/20938, per un import de 2.500 €.
ACLO 2019/21763, per un import de 2.875 €.
ACLO 2019/21693, per un import de 71,33 €.
LO 2019/21379, per un import de 5.130 €.
O 2019/21560-21563, per un import total de 1.879,50 €.
O 2019/21564-21567, per un import total de 710,68 €.
O 2019/21568-21571, per un import total de 1.473,24 €.
O 2019/21574-21577, per un import total de 1.473,24 €.
O 2019/21578-21581, per un import total de 1.473,24 €.
O 2019/21418, per un import total de 103,73 €.
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- Modificacions pressupostàries
-

A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació d’un suplement de
crèdit a la Conselleria d’Obres públiques per un import de 120.615 €.

-

A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació d’un crèdit
extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un
import de 6.000 €.

-

A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació d’un crèdit
extraordinari a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un
import de 6.500 €.

-

A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació d’un suplement de
crèdit a la Conselleria d’Obres Públiques per un import de 118.852 €.

- Central de Contractació
• Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització dels treballs d’una
zona d’esbarjo a la Cortinada.
• Adjudicar el concurs nacional per la realització dels treballs del projecte de la
Casa de la Muntanya.

JUNTA DE GOVERN
DEL 15 DE JULIOL DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 9 de juliol de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
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A proposta de la junta, acordar la publicació al BOPA d’un decret d’ampliació de
delegacions de facultats a la Junta de Govern i als Cònsols.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3045019, de data 15 de juliol de 2019.
Obra Menor:
Número 3044992, de data 11 de juliol de 2019.
Obra Major:
Número 3044385, de data 9 de juliol de 2019.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS:
Acord:
Acceptar la donació efectuada a favor del Comú d’Ordino per la Sra. M.A.C.
CIRCULACIÓ
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Sol·licitud número 3044990, de data 11 de juliol de 2019.
Sol·licitud número 3044471, de data 30 de maig de 2019.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
-

Número 3044885, de data 28 de juny de 2019.
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-

Número 3044969, de data 10 de juliol de 2019.

Comerç
-

Número 3044617, de data 12 de juny de 2019.
Número 3044878, de data 28 de juny de 2019.
Número 3044923, de data 2 de juliol de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1168.

-

Reubicar el funcionari 454.

-

Iniciar un concurs de mobilitat interna entre els funcionaris i treballadors
públics indefinits de l’Administració general, de l’Administració de Justícia, dels
comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al Consell General,
que reuneixin els requisits adequats al perfil del lloc de treball de tècnic/a
informàtic, grup C, nivell II.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1170.

-

Iniciar el procediment per a la cobertura dels llocs de treball de professors de
La Capsa espais de creació de les Valls del Nord pel curs 2019-2020, en
qualitat de treballadors públics interins, per cobrir les diferents vacants.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1169.

-

Es dona conformitat a iniciar el procés de selecció del lloc de treball
d’educador/a en qualitat de treballador/a públic/a interí.
En relació al pavelló del Centre escolar d’Ordino Germans de Riba, donar
conformitat a:
• Crear el lloc de treball d’operari/a del pavelló del Centre escolar d’Ordino
Germans de Riba, corresponent al grup C i al nivell IV, amb la descripció
del lloc de treball i requisits corresponents.
• Modificar l’organigrama actual del Departament d’Esports i Centre Esportiu.
• Iniciar el procés de cobertura del lloc de treball d’operari/a del pavelló del
Centre escolar d’Ordino Germans de Riba, en qualitat de treballador/a
públic/a interí/na, a jornada completa.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat perquè els comerços d’Ordino puguin vendre els productes de
marxandatge de la botiga de l’oficina de Turisme.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda efectuada per la Federació Andorrana de
basquetbol.
Autoritzar a la productora Imminent Produccions el rodatge del documental
“David Aguilar, MR. Hand Solo” al CEO.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
-

-

Relació d’ordres de pagament:
O 2019/609 per un import total de 59.450,60 €.
O 2019/22081-22081 per un import total de 6.123,78 €.

Modificacions pressupostàries

A proposta de la junta, aprovar un crèdit extraordinari a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 10.894 €.
-

Acord:

En aquest sentit, i atesa la urgència per realitzar els treballs, la Junta de Govern
autoritza, d’acord amb l’article 76 de la Llei de finances comunals, l’avenç de fons
per un import de 10.894 €.
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.
CC/19-07-25
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2019/22438, per un import de 10.893,69 €.
-

Vist que per acord de la Junta de Govern del 9/7/2019 s’ha proposat sotmetre
a l’aprovació del proper Consell de Comú un crèdit extraordinari per un import
de 6.500 €.
En aquest sentit, i atesa la urgència derivada de la necessitat d’utilitzar aquest
equipament, s’autoritza, d’acord amb l’article 76 de la Llei de finances
comunals, l’avenç de fons per un import de 6.500 €.
Aquest avenç de fons haurà de ser objecte de ratificació amb l’aprovació per
part del Consell de Comú del crèdit extraordinari.

-

Modificació Ordinació de preus públics del 2019

A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus
públics per a l’exercici 2019.
Exposició de motius
Vista l’Ordinació de preus públics, del 20 de novembre del 2018, per a l’exercici 2019.
Atesa la voluntat d’actualitzar els preus de les activitats del Centre Esportiu d’Ordino pel nou curs
2019/2020 que s’inicia el setembre del 2019.
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 20 de novembre del 2018.
Article primer
S’aprova modificar els apartats B.4 “Cursos col·lectius de natació”, B.5 “Fitness” i B.7 “Curs de
perfeccionament natació”, del capítol 2 “Imports” de l’article 32 “La utilització d’espais, i la
realització de les activitats que ofereix el Centre Esportiu d’Ordino”, que queden de la següent
manera:
Article 32. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre
Esportiu d’Ordino
...
2. Imports
...
B) La realització de les activitats i serveis ofertes pel Centre Esportiu d’Ordino
...
4 CURS COL·LECTIU DE
NATACIÓ
Durada 1 mes
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SOCIS

NO SOCIS

23,20 €

35,25 €
15/17

1 classe per setmana
Màster de natació
Durada 1 mes – 1 Hora
Màster de natació
Durada 1 mes – 2 Hores

25,20 €

-

32,25 €

PREU
5. FITNES
Dirigit a socis amb quota bàsica
1 fitxa entrenament gimnàs estàndard
1 fitxa entrenament gimnàs personalitzada
10 Classes dirigides
1 classe dirigida

7. CURS DE NATACIÓ
PERFECCIONAMENT I
COMPETICIÓ
1h per setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana
GRUP COMPETICIÓ
3 hores per setmana

10,50 €
20,50 €
50 €
6€

MENSUAL
Socis
24,95 €
32,75 €
47,45 €

No socis
49,90 €
66,50 €
96,20 €

60 €

TRIMESTRAL
Socis
67,50 €
89,15 €
128,90 €

No socis
134,95 €
180,25 €
262,05 €

150 €

Article segon
S’aprova modificar els apartats B.2 “Instal·lacions del Pavelló esportiu de les Escoles d’Ordino” del
capítol 2.b “Imports / Preus per ús inferior a 48 hores” de l’article 35 “Cessió d’espais o sales”,
que queden de la següent manera:
Article 35. Cessió d’espais o sales
...
2.
Imports
...
b) Preus per ús inferior a 48 hores
...
b2. Instal·lacions del Pavelló esportiu de les Escoles d’Ordino:
Preu per hora
Preu per dia

28,71 €
157,90 €

Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de setembre del 2019
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-

-

-

Central de contractació
•

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/22212 s’aprova el plec de
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del
concurs nacional per al subministrament i instal·lació d’equipaments de
control d’accés al carrer Major i a la Ctra. de Segudet, al poble d’Ordino.

•

Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/22324 s’aprova el plec de
bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del
concurs públic per al subministrament, col·locació, configuració,
programari i manteniment d’un canal informatiu a la parada de bus de la
Closa ubicada a la parròquia d’Ordino.

Publicacions BOPA
•

Publicar al BOPA la relació BOEM8.

•

Publicar al BOPA la notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de
provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú
d’Ordino.

•

Publicar al BOPA la relació SANBO8.

Notificació de sancions

Donar conformitat a la notificació col·lectiva d’aprovació de provisions de
constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 24 de juny i de l’1, 9 i 15 de juliol 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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