CONSELL DE COMU
26 DE JUNY DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:06
Hora d’acabament: 17:16
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Gemma Riba Casal
Ludovic Albós Cavalière
Patric Simon Riba
Miquel Pujal Rius
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Secretària Sra. Zita Barrio Lopez

Excusen la seva absència : els Honorables consellers Sr. Bartumeu Gabriel
Baella i Sra. Eva Font Denjean

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 de maig de
2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 29 de maig i del 5, 12 i 19 de juny de 2014.
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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 que 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 29
de maig de 2014
El Sr. 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 29 de maig
de 2014.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern 29 de maig i del 5, 12 i
19 de juny de 2014 :

JUNTA DE GOVERN DEL 29 DE MAIG DE 2014
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” 2014/322, per un import total de
59.164,01€.

•

ACLO 2014/16174 i OPNP 2014/16175 i 16177, per un import de
15.349,82€.

•

OPNP 2014/16148, per un import de 460,00€.

- Devolució d’ingressos:
Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos, segons la
relació següent, amb motiu de l’anul·lació de classes el dia 23 de maig del
2014, per part del Centre esportiu d’Ordino, per absència del monitor:

GRUP
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NÚM. SOCI

IMPORT A
RETORNAR

INICIACIÓ-12 AV

18344

5,41€

INICIACIÓ- 12 AV

18311

8,24€
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INICIACIÓ- 12 AV

18257

5,41€

- Modificacions pressupostàries:
Transferència de crèdit per un import de 2.000€, a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació.
- Procediments interns:
Modificar el procediment pel subministrament de calçat pel personal de Comú
acordat en Junta de Govern del 22 d’agost de 2013.

GABINET DE CÒNSOLS
Informació
Recurs d’apel·lació de data 23 d’abril de 2014, a la sentència 2014-036 del tribunal
de batlles de data 4 de març de 2014, en la qual es desestimava la seva demanda.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Demandes d’ocupació de via pública:
Número 3025084, de data 7 d’abril de 2014.
Comerç:
─ Número 3025568, de data 20 de maig de 2014.
─ Número 3025613, de data 21 de maig de 2014.
─ Número 3025638, de data 23 de maig de 2014.
─ Número 3025675, de data 28 de maig de 2014.
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GESTIÓ I DESE NVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 394 durant els mesos
de juny i juliol.
- Autoritzar a 514 i el funcionari 014 a acompanyar els joves del PIJ a la sortida a
Port Aventura el proper dissabte dia 31 de maig.
- Vist que no hi ha cap candidat per la plaça d’agent de primera per al servei de
circulació comunal (BOPA 28 del 7/5/14) declarar desert l’edicte i tornar-ne a
publicar un altre d’auxiliar d’agent.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
En relació al Pla parcial de la UA-21.
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Major:
Número 3025422, de data 8 de maig de 2014.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar resposta a la carta del Quart d’Ordino amb data 2 de maig de 2014.

TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
AC 16358 per un import de 1.553,45€.
CC/14-06-26

5/18

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
- Autoritzar Cims Màgics SL a organitzar la competició de l’Andorra Ultra Trail Vall
Nord els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2014, utilitzant la xarxa de camins de la
parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes dels diferents
recorreguts.
- Autoritzar l’accés motoritzat a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall Nord a
les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de Sorteny i l’accés
motoritzat a la zona ZUE4 a un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar
l’avituallament.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 29 maig de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 5 DE JUNY DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de maig de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/343, per un import total de
24.248,17€.

•

LO 2014/16884, per un import de 202€.

•

ACLO 2014/16889, per un import de 2.500,34€.
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•

LO 2014/16902, per un import de 2.004,20€.

•

ACLO 2014/16927, per un import de 100.000€.

•

CLO 2014/16932 per un import de 400€.

- Modificacions pressupostàries:
Ampliació de crèdit a la conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per
un import total de 2.445€.
- Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’ordinació tributària:
• Número d’expedient 5931/2014, de data 8 de maig del 2014.
• Número d’expedient 6036/2014, de data 3 de juny del 2014.

- Baixa d’immobilitzats
A proposta de la junta s’aprova donar de baixa del registre d’immobilitzat els
actius següents que figuren totalment amortitzats comptablement. Aquest
material s’ha considerat obsolet i serà portat a la deixalleria.
Actiu
2006/39
2005/128
2001/123
2009/58

Descripció
PC Pentium 4 – Dima 02032006
PC Pentium 4 – SIL 21062005
PC Pentium 4 – Jaire 15062001
Projector Mitsubhishi

Valor
865,85
3.197,97
6.442,85
445,00

- A proposta de la junta s’aprova la modificació de l’ordinació de preus
públics:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de novembre del 2013.
Article primer
S’aprova modificar l’article Article 26. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que
ofereix el Centre esportiu, apartat 2 Imports, subapartat A.2) Quotes d’abonament per afegir la
bonificació per promoció Teenagers i que queda de la següent manera:
Article 26. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre
esportiu

...
2. Import
...
CC/14-06-26
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A) Per la utilització dels diferents espais :
2. QUOTA ABONAMENTS
Per una persona
Per grup ( mínim 2 persones)
Quota estudiant grup
Júnior
Promoció Teenagers
Quota estudiant individual
Quota individual, posseïdors de la Carta Magna.
Quota grup, posseïdors de la Carta Magna.

Import anyal Import trimestral Import mensual
228,70€
204,95€
153,80€
137,45€
171,60€
114,40€
102,55€

75,55€
67,70€
50,80€
46,60€
28,00€
56,65€
37,60€
33,90€

29,00€
25,95€
19,50€
17,95€
11€
21,80€
14,55€
13,00€

Per família (amb un nen d’edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós inclosos)
Pare / mare
Per 1 fill
Pel 2n fill
Pel 3r fill o més

153,90€
103,10€
69,20€
47,15€

50,85€
34,25€
22,90€
15,65€

19,55€
13,20€
8,75€
6,05€

Excepcionalment per a aquest exercici, amb motiu de les obres de remodelació previstes
realitzar en el Centre esportiu d’Ordino, es realitzaran les següents bonificacions:
- Del 40% a les quotes mensuals dels mesos de juny, juliol i agost 2014.
- Del 40% a la quota del trimestre de juliol a setembre 2014.
La promoció Teenagers va dirigida a joves entre 16 i 18 anys i serà valida durant els mesos de
juliol, agost i setembre.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

GABINET DE CÒNSOLS
Informació:
La propera reunió de poble tindrà lloc el dijous 16 d’octubre de 2014.
Acord :
Establir el tancament de l’edifici administratiu el proper divendres 13 de juny de
les 09:30 a les 11:00 hores.
Procedir a la publicació al BOPA del corresponent avís.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
─ Número 3025716, de data 29 de maig de 2014.
─ Número 3025736, de data 30 de maig de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Atorgar un CRA de 250€ al funcionari 585 de l’1 de juny al 31 de desembre
2014.
- El personal del departament d’Agricultura i Medi Ambient durà a terme les
tasques del vaquer del 10 de juny fins a principis de juliol; retribuir les hores
extres que es realitzin fins a finals de juny.

TURISME I ESPORTS

TURISME:
Acords:
- Donar conformitat a signar el contracte 82/14.
- Donar conformitat a signar el conveni 85/14.
- Donar conformitat a signar el conveni 86/14.
- Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
Número 2014/00015667 per un import de 3.113€.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
─ Donar conformitat a la demanda del FC ORDINO.
- Donar conformitat a signar el conveni 87/14.
- Donar conformitat a la campanya de captació de joves d’entre 16 i 18 anys,
durant els mesos de juliol, agost i setembre per fer conèixer el gimnàs del CEO.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Adjudicar el concurs pel servei de desratització de tota la Parròquia d’Ordino.
CIRCULACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l’Escola Francesa d’Ordino per celebrar la
cursa tradicional, el proper 11 de juny, des de l’aparcament La Tanada fins la Plaça
Major.
Es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació:
-

Constat 20943.

-

Constat 20801.

-

Constat 20907.

-

Constat 20703.

-

Constat 20607.

-

Constat 20977.
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Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació:
-

constat 20859

-

constat 20541

-

constat 20247

-

constat 20134

-

constat 20904

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 5 juny de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 12 DE JUNY DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 de juny de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informació:
Informe FIN2014/9 Associació Festivals d’Ordino.
Es lliura l’informe independent d’auditoria emès per l’empresa GAUDIT, SL i els
comptes anuals corresponents a l’exercici 2013 de l’Associació Festivals d’Ordino
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Acords:
- Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/361, per un import total de
22.406,20€.

•

LO 2014/17723, per un import de 1.045€.

•

OPNP 2014/17720, per un import de 112€.

•

OPNP 2014/17717, per un import de 28€.

- Modificacions pressupostàries
•

A proposta de la junta, s’aprova un suplement de crèdit per un import de
13.892,48€ relativa a l’aportació de la paga dels consellers.

•

Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per
un import de 10.204,24€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
ESCOLA DE MÚSICA:
Aprovar el plec de bases per la convocatòria del concurs públic per la concessió
de l’explotació de tres sales situades a les dependències de l’escola de música de
la Covanella, propietat del Comú d’Ordino i procedir a la seva publicació al BOPA.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Cens de població:
Número 3025845, de data 11 de juny de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Es dóna conformitat que del 10 de juliol al 29 d’agost l’agent de l’administració
de caràcter indefinit 274 doni suport al Departament de Serveis, concretament
pel que fa a les tasques administratives.
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 962 fins el 31
d'octubre de 2014.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic per la realització de la pàgina web del Comú d’Ordino.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Deixar sense efecte l’acord de junta del passat 17 del conveni 63/14.
- Donar conformitat al nou redactat del conveni 63/14.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3025811, de data 5 de juny de 2014.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat a signar el conveni 88/14.
CC/14-06-26
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a la sol·licitud de col·laboració per la organització de la Copa
Sornàs XC 2014.
− Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

–

•

AC 2014/17840 per un import de 6.493,63€ IGI inclòs.

•

AC 2014/17841 per un import de 24.365,22€ IGI inclòs.

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa de neteja per realitzar
la neteja i desinfecció diària de la zona aquàtica del Centre Esportiu.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 12 de juny de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 19 DE JUNY DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 12 de juny de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informacions:
- Informe FIN2014/10, Comptes 7è Campionat
Contrarellotge de l’Agrupació Ciclista d’Andorra.

d’Andorra

de

Es lliura l’informe emès per Intervenció, en relació a la liquidació de comptes del
7è Campiona d’Andorra de Contrarellotge realitzat durant l’exercici 2013.
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- Informe FIN2014/8, Comptes 42è Ral.li d’Andorra de l’Automòbil Club
d’Andorra.
Es lliura l’informe emès per Intervenció, en relació a la liquidació de comptes del
742è Ral·li d’Andorra realitzat durant l’exercici 2013.
- Informe FIN2014/11, Comptes 2013 de la Coral Casamanya.
Es lliura l’informe emès per Intervenció, en relació a la liquidació de comptes de
la Coral Casamanya per a l’exercici 2013.
- Informe FIN2014/12, Comptes 2014 de la prova Font Blanca.
Es lliura l’informe emès per Intervenció, en relació a la liquidació de comptes de
la prova Font Blanca – Campionats d’Europa 2014, organitzats per la Federació
Andorrana de Muntanyisme.
Acords:
- Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/383, per un import total de
21.568,21€.

•

2014/18556, per un import de 91.828€.

•

ACLO 2014/18516, per un import de 67,40€.

•

ACLO 2014/18675, per un import de 600€.

- Acord de resolució de sol·licitud:
•

Número d’expedient 5979/2014, de data 21 de maig del 2014.

•

Número d’expedient 5992/2014 de data 21 de maig del 2014.

•

Número d’expedient 5909/2014 de data 25 d’abril del 2014.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
- Acceptar la proposta de l’adjudicatari del contracte de concessió de
l’explotació del bar de la plaça del Prat de Call i rescindir el contracte, de mutu
acord amb efecte el proper 15 de setembre, segons el que preveu l’article 17
del mencionat contracte.
- Donar conformitat a la demanda, mitjançant carta amb data 18 de juny de 2014
en relació a la terrassa del bar que fou autoritzada per resolució número
4315/2014.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Terrassa de bar:
Número 3025906, de data 17 de juny de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 965 ates que l’agent de
l’administració de caràcter eventual 874 no s’incorporarà a la feina.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic pel lloguer de les impressores i multifuncions del Comú
d’Ordino.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3025850, de data 11 de juny de 2014.
- Número 3025867, de data 13 de juny de 2014.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2014/18645 per un import de 4.587,90€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- En resposta al recurs d’alçada núm. 8.229.594, del 13 de maig de 2014,
interposat pel Comú de la Massana, trametre al Govern d’Andorra la
documentació que consta a l’expedient.
- Formular recurs d’alçada contra el Decret del Comú de la Massana del 28 de
maig de 2014, publicat al Butlleti Oficial del Principat d’Andorra en data 4 de
juny de 2014.
- Donar conformitat a modificar al registre de cadastre el límit de les parcel·les ref.
cadastral 3P05506, ref. cadastral 3P05505.
- Donar conformitat al canvi de nom de l’edifici identificat amb el codi 307-008.
- Donar conformitat a la modificació del límit de la parcel·la ref. cadastral
3P02709.
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TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat a la demanda per carta de data 17 de juny de 2014.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
- Facturar a l’INEFC de Barcelona per l’estada al xalet les Salines, en motiu de la
travessa que organitzen amb 44 dels seus alumnes, la nit del 18 de juny de
2014.
- Autoritzar els guies acompanyants de muntanya presentats, a exercir la seva
professió de guia acompanyant de muntanya, en el sí del parc natural de la vall
de Sorteny l’any 2014
- Autoritzar l’empresa Viladomat SAU a organitzar, amb la presència de l’atleta
Fernanda Maciel, un test de calçat mitjançant una petita cursa d’unes 20
persones als camins marcats del parc natural, així com accedir al cap dels
graus per portar el material i implantar una petita carpa Viladomat al costat del
refugi el dia 5 de juliol de 2014. L’empresa podrà associar el logo del parc
natural només per a la publicitat de l’esdeveniment.
- Autoritzar l’Esquí Club Ordino Arcalis (ECOA) a organitzar el 22 de juny de 2014,
la cursa extrem des del poble d’Ordino fins al pic de Casamanya i la cursa
clàssic des del coll d’Ordino fins al mateix pic amb una participació màxima de
60 corredors per ambdues proves.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 19 de juny de 2014, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de
Consell del 26 de juny de 2014.
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