CONSELL DE COMU
25 DE JUNY DE 2015
Lloc: sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.06
Hora d’acabament: 17.08
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:











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

Excusen la seva absència: els Honorables Srs. Ludovic Albós Cavalière i Patric
Simon Riba.
Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de maig de
2015.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 de maig i del 4, 11 i 18 de juny 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.
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 28
de maig 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 28 de maig
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 28 de
maig i del 4, 11 i 18 de juny de 2015.
JUNTA DE GOVERN DEL 28 DE MAIG DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
 Ordres de pagament:
Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/307 per un import de 34.785,76€.
 Devolució d’ingressos:
Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos segons la
relació següent amb motiu de l’anul·lació de classes del Centre esportiu
d’Ordino, per absència del monitor els passats 18 i 19 de maig:
GRUP

NÚM. SOCI

IMPORT A
RETORNAR

I-4

18408-5749

5,48

I-4

18410-6974

5,48

I-4

18400-4376

5,48

I-3

18280

8,35

I-3

18405-S

5,48

I-3

18566

8,35

B-6

18288-2442

5,48

B-6

18568-5057

5,48

B-6

18311

8,35
57,93
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3028546, de data 9 de març de 2015.
Comerç
─ Número 3029251, de data 11 de maig de 2015.
─ Número 3029333, de data 19 de maig de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Vist l’edicte del 2 d’abril per a contractar un/a auxiliar de circulació comunal i vist
que cap dels candidats ha superat la prova cultural i professional, declarar desert
l’edicte i tornar a convocar la plaça d’auxiliar de circulació comunal.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2015/16787 per un import de 1.134€.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Donar conformitat a fer dos forats de 50 cm de profunditat i 10 cm de
diàmetre, a la plaça Major d’Ordino a l’espai designat per la terrassa, per
col·locar els para-sols amb seguretat.
- Sol·licitud núm. 3029427, de data 26 de maig de 2015.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3029335, de data 19 de maig de 2015.
- Número 3029390, de data 22 de maig de 2015.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2015/16998, 1.616,41€.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a l’esdeveniment Ralli Andorra 500.
BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Acord:
Atès que el proper dia 6 de juny tindrà lloc a Encodina la festa de final de curs i de
graduació dels infants que marxen de l’escola i que com cada any es farà el
tradicional concurs de pastissos, obsequiar al guanyadors amb un llibre del parc
natural de Sorteny, amb una samarreta i amb un davantal que seran facilitats pels
Departaments d’Agricultura i Medi Ambient, d’Esports i Centre Esportiu i de
Turisme del Comú.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 28 de maig de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 4 DE JUNY DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2015.
2.Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
 Ordres de pagament:
 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2015/317 per un import total de 10.801,02€.
“O” 2015/319 per un import total de 9.639,47€.
 LO 2015/17332, per un import de 145€.
 ACLO 2015/17354, per un import de 600€.
 ACLO 2015/17355, per un import de 1.000€.
 OPNP 2015/17193, per un import de 79,42€.
 Modificacions pressupostàries:
 A proposta de la junta, donar conformitat a la transferència de crèdit per un
import de 2.000€ a la Conselleria d’Obres i Urbanisme.
 Transferència de crèdit per un import de 1.800€, a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Joventut.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat al procediment intern sobre els convenis i contractes.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Cens de població
Número 3029454, de data 27 de maig de 2015.
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Comerç
Número 3028651, de data 16 de març de 2015.
Acord:
Donar conformitat a l’ampliació del termini per presentar ofertes al plec de bases
per convocar el concurs públic per a la concessió de l’explotació de l'Andorra
Congrés Centre d'Ordino (ACCO) i publicar el corresponent edicte al Bopa.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter indefinit 226 a assistir al curs
“PNL per la gestió i desenvolupament d’equips de treball”.
 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 180, del 10 de juny
fins el 10 d’octubre de 2015, amb les mateixes bases contractuals de l’any
2014.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
Donar conformitat al contracte 63/2015.
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic per la realització dels treballs de manteniment de les
centraletes telefòniques del Comú d’Ordino.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
A proposta de la junta, donar conformitat a la setena subhasta pública de places
d’aparcament situades a la planta soterrani -1 de l’edifici conegut per
“Aparcament la Covanella”, determinades amb els números 20 i 21, 24 a 27, 30 i
31.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3029338, de data 19 de maig de 2015.
Obra Menor:
- Número 3029383, de data 22 de maig de 2015.
- Número 3029444, de data 27 de maig de 2015.
- Número 3029464, de data 28 de maig de 2015.
- Número 3029530, de data 1 de juny de 2015.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
 Donar conformitat al conveni 87/2015.
 Donar conformitat al model/plantilla de conveni de col·laboració entre una
empresa i el Comú d’Ordino per la venda de les activitats turístiques guiades
d’estiu,
 Adjudicar el concurs per a l’organització de la mostra gastronòmica 2015.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
Donar conformitat al conveni 68/2015.
Es resolen favorablement les propostes de contractació següents:
 Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa per realitzar la
neteja dels vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de ventilació
per la part exterior del Centre esportiu durant la parada tècnica.
 Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa per realitzar la
neteja i desinfecció dels conductes i del sistema de climatització del Centre
esportiu durant la parada tècnica.

CC/15-06-25

8/16

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acords:
Donar conformitat a la sol·licitud de la Immobiliaria Massandor, en representació
de la Comunitat de propietaris Els Teiers de Llorts Blocs I i II i instal·lar un
dispensador de bosses de recollida d’excrements de gossos amb les despeses a
càrrec de la comunitat de propietaris.
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar els treballs als soterranis de l’aparcament vertical.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 4 de juny de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 11 DE JUNY DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 4 de juny 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” 2015/335, per un import de
52.580,96€.
 LO 2015/17969, per un import de 1.800€.
 LO 2015/17970, per un import de 1.242€.
 LO 2015/17972, per un import de 2.000€.
 LO 2015/17973, per un import de 400€.
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 LO 2015/17974, per un import de 2.300€.
 Deutes de Govern amb el Comú.
Es dóna conformitat a cancel·lar definitivament els rebuts dels mesos de
desembre de 2011 i febrer de 2012, per un import total de 504,10€ per haver
prescrit.
 Acord de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació Tributària.
 Número d’expedient 6717/205, de data 2 de juny del 2015.
 Número d’expedient 6724/2015, de data 3 de juny del 2015.
 Número d’expedient 6680/2015, de data 26 de maig del 2015.
 Central de compres:
Es resolen favorablement les propostes de contractació següents:
 Adjudicar el contracte pel subministrament i la instal·lació d’una pilona
automàtica per a l’entrada del carrer Major d’Ordino.


Adjudicar el contracte pel subministrament de pintura dels aparcaments
del Comú d’Ordino.

GABINET DE CÒNSOLS
Acords :
 Donar conformitat al procediment relatiu a la gestió dels recursos
administratius.
 Donar conformitat al conveni 70/2015.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població:
Número 3029554, de data 2 de juny de 2015.
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Comerç:
─ Número 3029196, de data 5 de maig de 2015.
─ Número 3029501, de data 29 de maig de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 069 a assistir al curs
“actualització en el tracte de la persona amb deteriorament cognitiu”.
 Publicar un edicte intern per a cobrir la plaça de cap de servei de circulació.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
- Número 3029417, de data 26 de maig de 2015.
- Número 3029594, de data 5 de juny de 2015.
- Número 3029624, de data 10 de juny de 2015.
Obra Menor:
Número 3029618, de data 9 de juny de 2015.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
─ Sentència dictada pel Tribunal de Batlles en la causa registrada amb el núm.
2000078/2013 (AD-0078-2/2013).
Es dóna conformitat a no interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal
Superior de Justícia d’Andorra, contra la mencionada sentència.
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 Donar conformitat i lliurar a Govern el parcel·lari cadastral (límit de les finques,
nom i referència cadastral), així com el nom i cognom dels titulars cadastrals
dels béns immobles afectats per l’eixampla i rectificació de la carretera general
núm. 3, en els trams de l’avinguda del Font Blanca, l’avinguda de Sant Pere i
l’Avinguda de les Sobiranes.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3029428.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern de l'11 de juny de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 18 DE JUNY DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 de juny 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” 2015/355 per un import total de
13.120,73€.
 LO 2015/18797, per un import de 240€.
 OPNP 2015/18796, per un import de 20€.
 Devolució d’ingressos:
 Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos segons la
relació següent amb motiu de l’anul·lació de classes del Centre esportiu
d’Ordino, per absència del monitor:
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GRUP

NÚM. SOCI

IMPORT A
RETORNAR

I-6

18412-4539

5,48

3/6/2015

I-6

18413-5201

5,48

3/6/2015

I-6

18414-4686

5,48

3/6/2015

I-6

18415-4686

5,48

3/6/2015

G-2

18350-4070

5,48

3/6/2015

G-2

18445-2434

5,48

3/6/2015

G-2

18247

8,35

3/6/2015

G-2

18446-3619

5,48

3/6/2015

G-2

18387-1810

5,48

3/6/2015

Nadons petits

18547-5856

5,48

5/6/2015

Nadons petits

18548

8,35

5/6/2015

Nadons mitjans

18404

8,35

9/6/2015

Nadons mitjans

18398-926

5,48

9/6/2015

Adults-1

18545

8,35

9/6/2015

Adults-1

18571

8,35

9/6/2015

Adults-1

18544

8,35

9/6/2015

Adults-1

18572

8,35

9/6/2015

B+4

18435-2449

5,48 12/6/2015

B+4

18368-2459

5,48 12/6/2015

B+4

18300

8,35 12/6/2015

B+4

18526

8,35 12/6/2015

B+4

18257

5,48 12/6/2015

DATA

 Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2015/18791 per un import de 397,10€
 Central de compres:
Resoldre favorablement la proposta de contractació següent:
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S’acorda adjudicar:
-

La càrrega, transport i descàrrega al Centre Esportiu d’Ordino, per camió
pneumàtic, de combustible (estelles) emmagatzemades al país (Lot 1).

-

El subministrament d’estelles de classe 1 (segons el Reglament Energètic),
d’importació, incloent càrrega, transport i descàrrega per camió pneumàtic
al Centre Esportiu d’Ordino (Lot 2).

 Acords de resolució de sol·licituds:
 Número d’expedient 6729/2015, de data 8 de juny del 2015.
 Número d’expedient 6727/2015, de data 5 de juny del 2015.
GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
Donar conformitat al conveni 75/2015.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Autoritzar la Sra. M. A. a consultar la documentació recopilada sobre l’estudi de
toponímia de la parròquia.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
─ Donar conformitat a comunicar al Consell del Cens la llista de persones no
localitzades, que es trobaven en situació de baixa dubtosa o baixa país, a fi de
poder publicar l’edicte al BOPA de baixa d’ofici i regularitzar la seva situació al
cens de població de la parròquia d’Ordino.
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─ Autoritzar a GOLF PAR 3, SA, a sots–contractar el servei de Snack&Bar, a
nom del representant legal.
─ Autoritzar la instal·lació d'un estand amb planxa de gas per la promoció i
venda de carn de “Ramaders d’Andorra” i un altre estand amb un carro mòbil
de venda de iogurt i gelat durant els dies del 25 al 28 de juny i durant els dies
de les festes del Roser del 3 al 6 de juliol.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Terrasses de bar
Número 3029611, de data 9 de juny de 2015.
Comerç
Número 3029552, de data 2 de juny de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
 Donar conformitat a atorgar un CRA de 250€ mensuals al funcionari 585 de l’1
de juny al 31 de desembre del 2015.
 Vist que l'agent de l'administració de caràcter eventual 739 contractada per
acord de JG del 21 de maig de 2015, no s'incorporarà a la feina, es dóna
conformitat a:
 contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1000 pel mes
d'agost i,
 contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual M. P. per al mes
d'agost.
D'aquesta manera queden modificats els acords de les Juntes de Govern del
7 de maig i del 21 de maig pel que fa a les contractacions dels eventuals
d'estiu.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Sotmetre a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, el conveni
urbanístic de cessió anticipada de terreny destinat a pas de vianants, inclòs
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dins de la unitat d’actuació UA-20 del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial
d’Ordino.
 A proposta de la propietat, donar conformitat a modificar l’eix del camí ral
únicament en la part de la parcel·la anomenada Bohiguetes Camp del Pont
situada a Arans, on hi hagi l’habitatge unifamiliar.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
- Número 3029613, de data 9 de juny de 2015.
- Número 3029640, de data 11 de juny de 2015.
Obra Menor:
Número 3029652, de data 12 de juny de 2015.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Vist que les obres de l’aparcament vertical començaran el proper 7 de juliol, que
tindran una durada aproximada de dos mesos i que l’accés a l’aparcament estarà
tancat durant 3 setmanes, donar conformitat a compensar per les molèsties als
abonats i deixar-los aparcar durant aquests dies a l’aparcament del Puiet o a les
zones verdes dels aparcaments exteriors; així mateix tampoc se’ls cobrarà el
rebut corresponent al mes d’agost.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
- Autoritzar a ANAITASUNA l’acampada al peu del port de Rat els dies 8 i 9
d’agost de 2015.
- Autoritzar les colònies i campament d’AINA a acampar i poder fer foc de
campament els dies 6 i 12 d’agost respectivament a Ferreroles i al refugi de
Rialb.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 18 de juny de 2015, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de
Consell del 25 de juny de 2015.
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