CONSELL DE COMU
26 DE GENER DE 2017
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.35h
Hora d’acabament: 13:40h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenés Areny
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Eva Choy Guiu
Sandra Tudó Montanya
Excusen la seva absència: els Honorable Srs. Samuel Duró Backes i Xavier
Herver Merino
La secretària general: Zita Barrio Lopez
Ordre del dia :
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de desembre
de 2016.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 de desembre de 2016 i del 9 i 17 de gener de
2017.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés, 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.
La Sra. Sandra Tudó demana com s'ha dut a terme la gestió de la treta de neu i
per un altre costat demana en quina situació està el master plan de Secnoa.
El cònsol major en pren nota i 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 desembre de 2016
El cònsol 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
desembre de 2016.
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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
desembre de 2016 i del 9 i 17 de gener de 2017
JUNTA DEL 28 DE DESEMBRE DE 2016
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç

-

Número 3035207, de data 9 de desembre del 2016.
Número 3035310, de data 15 de desembre de 2016.
Número 3035339, de data 16 de desembre de 2016.
Número 3035340, de data 16 de desembre de 2016.
Número 3035393 de data 21 de desembre de 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 28 de desembre del 2016, per unanimitat.
JUNTA DEL 9 DE GENER DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 de desembre de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
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Resoldre favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:

-

Número 3035357, de data 19 de desembre de 2016.
Número 3035413, de data 21 de desembre de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord
Es dóna conformitat a inscriure al registre del cadastre els drets sobre els béns
immobles a nom dels titulars que es detallen a continuació:
Ref. cadastral
3U21636
3U21656
3U23302
3U23262
3U23280
3U23902
3U23912

Titular Núm. de cens
337152Z
337152Z
337153Y
337153Y
337153Y
298540S
701893M

Dret
Propietat
Propietat
Propietat
Propietat
Propietat
Propietat
Propietat

Quota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS
Acord:
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar un concurs per la realització dels treballs del servei de neteja d’algunes
dependències i per substitucions, per vacances o malaltia, de les empleades de
neteja dels diferents serveis del Comú d’Ordino i publicar l’edicte corresponent.
(Codi PB/CSSO/16-Y).
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec de
denúncies:
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-

Denúncia número 24220.
Denúncia número 24844.
Denúncia número 24143.
Denúncia número 24841.
Denúncia número 24840.
Denúncia número 24860.
Denúncia número 24845.
Denúncia número 24890.

Resoldre favorablement les següents sol·licituds de descàrrec de
denúncies:

-

Denúncia número 24843.
Denúncia número 24928.

Resoldre favorablement les següents sol·licituds d’emplaçament de gual:

-

Número 3035489, de data 2 de gener de 2017.
Número 3035521, de data 4 de gener de 2017.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Donar conformitat a la demanda per carta entrada en data 27 de desembre de
2016, i permetre el rodatge d'un curtmetratge els propers dies 26, 27 i 28 de
gener a la zona del Castellar d'Arcalís.
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç

-

Número 3035424, de data 23 de desembre de 2016.
Número 3035465, de data 29 de desembre de 2016.

Cens de població
Número 3035510, de data 3 de gener de 2017.
CC/17-01-26
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Atorgar una excedència sense reserva de plaça a l'agent de l’administració de
caràcter indefinit 226 per un període de tres anys, a partir de l’1 de març de
2017.

-

Donar conformitat a publicar un edicte per a cobrir el lloc de Cap de
departament de Gestió i Desenvolupament Humà per un agent de
l'administració de caràcter indefinit.

-

Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1061.

-

Donar conformitat per a que la funcionària 580 pugui gaudir dels 4 dies de
vacances que té pendents més enllà del 31 de gener, concretament del 21 al
24 de febrer.

-

Declarar desert l’edicte per a contractar una educadora a mitja jornada per a
l’escola bressol (BOPA 73 del 7/12/16).

-

Donar conformitat a les tres sol·licituds de modificació d’horari.

DINAMITZACIÓ
Acords:
Donar conformitat a la demanda telefónica i cedir gratuïtament la sala de premsa
del Centre Esportiu d'Ordino i el corresponent material tècnic per a celebrar unes
jornades tècniques "Treball sense obra".

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord :
Donar conformitat a la demanda de l’empresa Nord Andorrà SA i facilitar-los els
plànols de les taulades dels edificis de l’Escola Bressol i les Escoles velles.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
Ordres de pagament:
• Relació d’ordres de pagament:
“O” 2017/1, per un import de 57.747,19€.
“O” 2017/795, per un import de 65,68€.
• OPNP 2016/40312, per un import de 579,77€.
• OPNP 2016/40418, per un import de 17€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 9 de gener de 2017, per unanimitat.
JUNTA DEL 17 DE GENER DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 9 de gener de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3034719, de data 28 d'octubre de 2016.
Obra Major:
Número 3025034, de data 3 d'abril de 2014.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents :
AC 1318, per un import de 1.127,50€.
CASA PAIRAL
AC 1345, per un import de 297,82€.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
Número 3034768, de data 7 de novembre de 2016.
Cens de població
Número 3035607, de data 12 de gener de 2017.
Cens electoral
Número 3035601, de data 12 de gener de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter indefinit 788, a assistir als cursos :
─ “Eines i tècniques de comunicació per a ajuntaments petits” (AC 1492).
─ “Redacció de discursos” (AC 1491).
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/1320, per un import de 3.971€.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Degut a que les piscines d'Escaldes-Engordany i les seves instal·lacions tanquen
per obres durant el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de
2017, donar conformitat a oferir l’accés gratuït al CEO i l'accés a les classes
dirigides de fitness amb aplicació dels preus d'abonats CEO, als abonats de les
piscines d’Escaldes que ho acreditin amb el carnet.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:

-

Control financer

Es lliuren al Consell de Comú els informes de control financer de les entitats
participades SECNOA, SAU i VALLNORD, SA per la temporada 2015/2016.
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/2, per un import total de
21.423,47€.
• ACLO 2017/1133, per un import de 25.000€.
• ACLO 2017/1249, per un import de 12.000€.
• ACLO 2017/1346, per un import de 600.000€.
• OPNP 2016/40813, per un import de 91,12€.
• O 2017/1347, per un import de 6.667,01€.
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•
•
•
•
•

-

O 2017/1250, per un import de 8.655€.
O 2017/1316, per un import de 452.25€.
O 2017/1313, 1314 i 1315, per un import total de 5.514,54€.
ACLO 2017/1494, per un import de 13.500€.
ACLO 2017/1500 per un import de 50.000€.

Publicació edicte

Publicar al BOPA l’edicte per notificar als obligats tributaris de l’Impost sobre els
rendiments arrendataris de l’exercici 2016, que el període voluntari de pagament
acaba el 1 d'abril del 2017 i que el període de presentació de declaracions de les
bases de tributació acaba el 31 de gener del 2017. Tanmateix es notifica el fet de
que la declaració fora de termini comporta l’aplicació del recàrrec per
extemporaneïtat.

-

Central de compres

Es dóna conformitat a no renovar el contracte 74/2015.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 17 de gener del 2017, per unanimitat.
Article 22.2; assumptes no previstos a l’ordre del dia.
Treta de neu:
A la demanda, per part de la Sra. Sandra Tudo, de com s'ha dut a terme la gestió
de la treta de neu aquest any, arrel de la gran nevada dels darrers dies, respon el
Sr. Cònsol donat que el Conseller de Manteniment, Serveis i Circulació és absent.
Indica que la darrera nevada ha estat excepcional, aprofita l'ocasió per a felicitar el
departament de Serveis per la bona feina duta a terme i per agrair la col·laboració
ciutadana.
Indica que els efectius/recursos dels que disposa el Comú son :
14 persones, 2 vehicles grans, 1 carregadora, 3 camionetes, 2 vehicles tot
terreny, 4 turbines manuals (afegeix que els vehicles tot terreny no son gaire
efectius amb tanta neu i que aquesta treta s'ha de fer amb turbina que
endarrereix la feina) i es compta amb el suport d'una empresa externa que
compta amb quatre màquines i dos camions.
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Afegir que a nivell nacional es va arribar a un nivell de col·lapse i saturació, fet que
va endarrerir la treta de neu.
La Sra. Tudó demana que es prioritzin les zones i els accessos a, entre altres, els
centres de salut que van estar quasi inaccessibles més enllà del dimarts. Afegeix
que el que demana és tenir-ho en compte per un futur.
El Sr. Cònsol respon que ja es tenen en compte aquestes prioritats, hi ha un
protocol marcat, a saber, voravies, escoles, places, zones públiques. Reitera que
inclòs la parròquia més baixa com Sant Julià s'ha trobat amb la mateixa
problemàtica. Finalitza indicant que s'analitzarà la situació en la que ens hem
trobat per a poder millorar en situacions futures
Pla director de Secnoa:
En relació a aquesta qüestió el Sr. Cònsol indica que el pla director s'ha tancat tal
i com estava previst.
S'han marcat unes dates per a fer la presentació, al consell d'administració de
Secnoa el dia 21 de febrer, seguida d'una presentació pública el dia 28 de febrer.
La Sra. Tudó dóna per contestada la seva pregunta.
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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