CONSELL DE COMU
26 DE MARÇ DE 2015
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.15
Hora d’acabament: 17.24
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:












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

Excusa la seva absència: l'Honorable Sr. Ludovic Albós Cavalière
Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 11 de febrer de
2015.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 5, 12, 19 i 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2015.
3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de l’exercici 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 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 11
de febrer 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 11 de
febrer 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 5, 12, 19 i
26 de febrer i del 5, 12 i 19 de març de 2015 :
JUNTA DE GOVERN DEL 5 DE FEBRER 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” 2015/14, per un import total de
51.627,14€.
 OPNP 2015/3318, per un import de 330€.
 OPNP 2015/3271, per un import de 836€.
 O 2015/3557, per un import de 278,34€.
 Devolucions d’ingressos:
 Número d’expedient 6229/2014, de data 10 d’octubre del 2014.
 Número d’expedient 6362/2014, de data 31 de desembre del 2014.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 3272 per un import de 814,87€.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
Es dóna conformitat a modificar el nou procediment intern de demandes
d’ocupació de via pública.
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç.
─ Número 3027885, de data 2 de gener de 2015.
─ Número 3028008, de data 13 de gener de 2015.
─ Número 3028142, de data 26 de gener de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord :
Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 990 fins el dia 31 de
desembre de 2015.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2015/2610, per un import de 12.247,40€.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3028153, de data 27 de gener de 2015.
Obra Menor:
Número 3028154, de data 27 de gener de 2015.
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TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
A proposta de la junta es dóna conformitat al model de conveni de subvenció
d’esportistes d’elit.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació :
-

Constat 22086.

-

Constat 22125.

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

Constat 22002.

-

Constat 21913.

-

Constat 21915.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 5 de febrer de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 12 DE FEBRER DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 de febrer de 2015.
2.Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
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 Ordres de pagament:
 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/26, per un import total de
24.997,32€.
 ACLO 2015/4193, per un import de 538€.
 ACLO 2015/4194, per un import de 10.000€.
 ACLO 2015/4413, per un import de 134,40€.
 2015/4333 i 4334, per un import total de 4.928€.
 2015/4188, 4189, 4190, 4191 i 4192, per un import total de 3.405,25€.
 2015/4180, 4181 i 4182, per un import total de 6.724,09€.
 2015/3597, 3598 i 3599, per un import total de 7.528,25€.
 Modificacions pressupostaries:
 A proposta de la junta es dóna conformitat a la transferència de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 425€.
 Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un import
de 1.260€.
 Plecs de bases.
 Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/4335, per un import de
10.000€, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació per convocar el concurs pel subministrament i instal·lació
d’una pilona automàtica al camí de Segudet i publicar l’edicte
corresponent. (Codi PB/CSO/15-H).
 Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs per l’homologació dels preus de subministrament de
combustible (estelles) pel Centre Esportiu d’Ordino i publicar l’edicte
corresponent (Codi PB/CSO/15-G). L’autorització de la despesa es
formalitzarà en el moment del compromís de l’adquisició.
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 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 estar la piscina petita tancada (els dies 13, 20 i 27 de gener
2015 i del 3 de febrer del 2015):
IMPORT A
RETORNAR

GRUP

NÚM. SOCI

Nadons mitjans

18397

21,92 €

Nadons mitjans

18326

25,05 €

Nadons mitjans

18404

33,40 €

Nadons mitjans

18398

21,92 €

Nadons mitjans

18558

21,92 €

Nadons petits

18547

16,44 €

Nadons petits

18548

25,05 €
165,70 €

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç.
Número 3028285, de data 3 de febrer de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Autoritzar el funcionari 454 i l’agent de l’administració de caràcter eventual
788, a assistir al curs “ Com fer un pla de comunicació Social media” els
propers dies 24 de febrer i 3 de març.
 S’acorda la cobertura de la plaça de cuinera de l’escola bressol per l' agent de
l’administració de caràcter indefinit 511.
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 S’acorda contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 991.
 Resoldre l’expedient disciplinari ED 003/2014 amb la suspensió de dos dies
de salari i de feina.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Es sotmet a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el projecte del
Pla parcial del sector sud de la unitat d’actuació UA-63.
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Número 3028166, de data 27 de gener de 2015.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta de la sala de reunions
del CEO efectuada per carta de data 3 de febrer, per realitzar la projecció d’un
viatge. La projecció serà oberta al públic i s’efectuarà durant el proper mes de
juny.
 Resoldre favorablement la sol·licitud de material efectuada per correu
electrònic de data 9 de febrer per la celebració de la JAM EXTREM FREERIDE
que se celebrarà a Arcalís el proper dijous 19 de febrer.
 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta d’espais del CEO (sala
d’espinning i sala de reunions) efectuada per correu electrònic de data 10 de
febrer per efectuar la primera formació de SCHWINN CYCLING que tindria lloc
els propers dies 7 i 8 de març.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
Mitjançant l’autorització de despesa número 20150003613 d’un import de
6.000€, donar conformitat al plec de bases i a la publicació del corresponent
edicte per convocar el concurs públic per al servei de control de la població de
coloms a la parròquia d’Ordino.
 Resoldre favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic per a l’elaboració d’un pla de prevenció d’incendi
forestal en zona periurbana i d’ús públic a la parròquia d’Ordino.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 12 de febrer de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 19 DE FEBRER DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 12 de febrer 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” 2015/42, per un import total de 44.592,91€.
“O” 2015/44, per un import total de 4.284,40€.
 ACLO 2015/4731, per un import de 39.077,93€.
 2015/4813, 4814, 4815 i 4816, per un import total de 1.469,20€.
 Modificacions pressupostàries:
 Ampliació de crèdit a Gabinet de Cònsols per un import de 13.081€.
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 Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino per un import de
3.229€.
 Acords de resolució:
 Numero d’expedient 6420/2015, de data 4 de febrer del 2015.
 Atès que s’ha produït un error de forma, anul·lar la sanció corresponent a la
infracció número 21829.
 Número d’expedient 6418/2015, de data 3 de febrer del 2015.
 Devolució d’ingrés:
S’acorda ordenar el pagament d’ofici en concepte de devolució d’ingrés per
un import de 31,80€.
 Anul·lació de deutes:
S’acorda suprimir comptablement els deutes generats i enregistrats per un
import total de 19.258€, segons el següent detall:
Rebut
310094
310094
310094
310096

Concepte
Taxa atorgament llicències urbanístiques
Rètol d’obra
Cessió obligatòria
Impost sobre la construcció

Import
177,34
8,67
11.930,23
4.062,68

Per la Mancomunitat de serveis:
310095

Taxa d’embrancament a la xarxa d’aigua i
clavegueram

3.079,08

Restarà pendent de pagament en període de constrenyiment per via
executiva:
310094
Govern
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 Baixa d’immobilitzats:
A proposta de la junta, 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.
Descripció
Cadira de despatx CEO
Pantalla ordinador HW222 cremada
Pantalla ordinador 19” LG Faltron - 2007
Pantalla ordinador Compa TFT 5004 15”
Mac Dual Power PC - 2005
PC Pentium Core 2 6320 - 2007
PC Pentium 4-3 GHz 2 unitats
- 2006
PC Pentium 4-2,4 GHz 2 unitats

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç.
Número 3028332, de data 6 de febrer de 2015.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3028390, de data 13 de febrer de 2015.
- Número 3028399, de data 17 de febrer de 2015.
Obra Menor:
Número 3028375, de data 11 de febrer de 2015.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acords:
 Renovar la concessió 63/2013 fins el dia 31 de juliol de 2016.
 Mitjançant l’autorització de despesa número 201500004671, aprovar el plec
de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar un
concurs públic pel la realització dels treballs de senyalització viària horitzontal
(pintura) de la parròquia i publicar l’edicte corresponent. (Codi PB/CTTO/15E).
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs per al lloguer d’un contenidor de 4,5 m3 i recollida de mateix
amb les restes de la màquina d’escombrar.
El termini de contractació serà anyal fins a un màxim de sis anys.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 19 de febrer de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 26 DE FEBRER DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 19 de febrer 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” 2015/56, per un import total de 6.959.23€.
“O” 2015/54, per un import total de 3.561,83€.
 LO 2015/5595, 5596 i 5597, per un import total de 1.001,63€.
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 LO 2015/5592, 5593 i 5594, per un import total de 1.185,41€.
 LO 2015/5587, 5588 i 5590, per un import total de 1.191,13€.
 ACLO 2015/5584, 5585 I 5586, per un import total de 6.278,66€.
 Acords de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació
Tributària:
 Número d’expedient 6450/2015, de data 19 de febrer del 2015.
 Número d’expedient 6432/2015, de data 11 de febrer del 2015.
 Declaració de necessitat d’uniformitat:
Declarar la necessitat d’uniformitat de l'equipament per a futures
contractacions de l'adjudicació efectuada per concurs públic el 10 de
novembre de 2011, per al subministrament de fanals per a l’enllumenat públic
de la parròquia.
GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta donar conformitat a l'Ordinació de modificació de
l'Ordinació d’organització i funcionament del Comú d'Ordino, aprovada pel
Consell de Comú de data 28 de març de 2013.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Cens de població:
─ Número 3028415, de data 19 de febrer de 2015.
─ Número 3028425, de data 20 de febrer de 2015.
Comerç:
─ Número 3028172, de data 28 de gener de 2015.
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─ Número 3028349, de data 9 de febrer de 2015.
─ Número 3027747, de data 16 de desembre de 2014.
─ Número 3028381, de data 12 de febrer de 2015.
─ Número 3028447 de data 25 de febrer de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Autoritzar el funcionària 014 i l'agent de l’administració de caràcter eventual
069, a assistir al curs “ Primers auxilis psicològics en situacions de crisi”.
Autoritzar el funcionari 024, a assistir al curs “ Excel intermig”.

-

Autoritzar el funcionari 454, a assistir al curs “ Excel intermig”.

-

Autoritzar el funcionari 040 a assistir al curs “ Primers auxilis psicològics en
situacions de crisi”.

-

Publicar un edicte per a contractar 5 operaris de manteniment de l’1 de maig
al 31 d’octubre, i un edicte per contractar 5 operaris de manteniment de l’1 de
maig al 30 d’abril de 2016.

 Donar conformitat al sobreseïment i a l’arxiu de l’expedient ED 005/2014.
 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 979 fins el dia 30
d’abril de 2015.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3028354, de data 10 de febrer de 2015.
- Número 3028371, de data 11 de febrer de 2015.

CC/15-03-26

14/26

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
 Sol·licitud número 3028018.
 Donar conformitat al redactat del model de conveni de col·laboració entre el
Comú d’Ordino i cadascun els 4 Notaris del principat d’Andorra.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 201500004629, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar un concurs
públic pel la realització dels treballs pel manteniment de les xarxes d’enllumenat
públic i un sistema de lloguer per l’enllumenat de Nadal, de la Parròquia d’Ordino i
publicar l’edicte corresponent. (Codi PB/CXO/15-F).

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 26 de febrer de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 5 DE MARÇ DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 de febrer 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” 2015/78, per un import total de 13.558,57€.
“O” 2015/76, per un import total de 10.633,41€.
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 2015/6879, per un import de 1.383,75€.
 LO 2015/6876, 6877 i 6878, per un import total de 1.228,36€.
 LO 2015/6872, 6874 i 6875, per un import total de 1.171,09€.
 LO 2015/6867, 6869 i 6871, per un import total de 1.114,60€.
 Central de compres:
S’acorda declarar desert el concurs per al subministrament d’un vehicle
adscrit a Secretaria General del Comú d’Ordino.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
─ Número 3027920, de data 5 de gener de 2015.
─ Número 3028356, de data 10 de febrer de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Publicar un edicte per contractar dos guies per la mina de Llorts. Una plaça
pels mesos de juliol i agost i l’altra des del 12 de juny fins el 12 d’octubre, en
qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.
 Publicar un edicte per contractar un guia per la Mola i la Serradora de Cal Pal i
Mas d’en Soler de la Cortinada, els mesos de juliol i agost, en qualitat d’agent
de l’administració de caràcter eventual.
 Resoldre l’expedient ED 002/2014 amb un mes de suspensió de salari i feina i
reubicació.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3028474, de data 2 de març de 2015.
Obra Menor:
Número 3028429, de data 23 de febrer de 2015.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
 Resoldre l’expedient administratiu núm. cad/03.
 Donar conformitat a la demanda del Departament d’Agricultura i Medi Ambient
del Comú d’Ordino, i lliurar a aquest departament el parcel·lari cadastral amb
la informació següent: límit de les finques de titularitat privada en la seva
confrontació amb terreny de titularitat pública, referència cadastral de les
parcel·les, límit dels edificis i límit de les carreters i camins.
TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Acord:
Donar conformitat als premis econòmics del concurs Ordino Jardins d’Art, que
tindrà lloc els dies 12 i 13 de setembre del 2015:
 Premi popular a la millor obra: 1.000€.
 Premi professional al millor artista: 2.500€.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
 Donar conformitat a resoldre el contracte 15/06.
 Donar conformitat a resoldre el contracte 59/13.
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Es resol favorablement la proposta de despesa AC: 2015/564, 5.467 € (IGI
no inclòs)
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les sancions
de circulació següents:
-

Sra. Georgina Volpi, constat número 21318.

-

Sra. Carmen Astudillo, constat número 22134.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 5 de març de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 12 DE MARÇ DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 de març 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” 2015/98 per un import total de 4.776,90€.
“O” 2015/96 per un import total de 2.599,61€.
 LO 2015/4809, per un import de 70€.
 LO 2015/4808, per un import de 70€.
 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/7460, per un import total
de 44.518,09€.
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 ACLO 2015/7467, per un import de 5.200€.
 ACLO 2015/7473, per un import de 20.000€.
 ACLO 2015/7479, per un import de 300€.
 A proposta de la junta donar conformitat a :
 La nova classificació per programes de les despeses del pressupost del
Comú i Entitats Dependents.
 L’Ordinació de modificació del pressupost 2015 relatives a l’estat de
situació del pressupost per programes.
─ A proposta de la junta donar conformitat a la reconducció al pressupost 2015
dels compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici 2014.
- Publicació al BOPA:
Donar conformitat a publicar al BOPA el corresponent edicte de notificació de
la resolució de l’expedient sancionador 009/2014.
- Central de compres:
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs, conjuntament amb el Comú de la Massana, per la
homologació dels preus de material de ferreteria per ambdós comuns (Codi
PB/CSO/15-M). L’autorització de la despesa es formalitzarà en el moment del
compromís de l’adquisició.
- Devolució d’ingrés:
 Número d’expedient 6461/2015, de data 26 de febrer del 2015.
 Número d’expedient 6469/2015, de data 3 de març del 2015.
 Número d’expedient 6415/2015, de data 2 de febrer del 2015.
 Número d’expedient 6334/2014, de data 15 de desembre del 2014.
 Número d’expedient 6397/2015, de data 22 de gener del 2015.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població:
─ Número 3028517, de data 5 de març de 2015.
─ Número 3028553, de data 9 de març de 2015.
Comerç:
─ Número 3028461, de data 26 de febrer de 2015.
─ Número 3028507, de data 4 de març de 2015.
Terrasses de bar:
Número 3028530, de data 6 de març de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
Donar conformitat al conveni de pràctiques amb el Lycée Comte de Foix, per a
què l’alumna A.G.P pugui realitzar una estada formativa al Departament
d’Intervenció i Finances entre el 4 de maig i el 19 de juny.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Proposar la Sra. Sandra Tudó per apadrinar el concurs de ball infantil Xic &
Dansa.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Mitjançant l’autorització de despesa número 7383/2015, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic pels treballs de reparació dels ponts de la Cortinada i Arans i publicar
l’edicte corresponent (Codi: PCAP/COO/15-L).
- Donar conformitat al conveni de cessió dels terreny afectats a la CS Coll
d’Ordino: rotonda de connexió amb la UA-21 i equipaments nacionals i
prolongació del vial del Condalet, entre el Govern i el Comú d’Ordino.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3028527, de data 6 de març de 2015.
Obra Menor:
Número 3028358, de data 10 de febrer de 2015.
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
- Adjudicar els treballs per ampliar el conducte de la xemeneia del Centre
Esportiu.
- Adjudicar els treballs per modificar el conducte de la xemeneia del Centre
Esportiu.
Acords:
 Resoldre l’expedient administratiu amb referència cadastral número 3U00606.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 12 de març de 2015, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 19 DE MARÇ DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 19 de març 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” 2015/115 per un import total de 53.461,43€.
“O” 2015/113 per un import total de 34.767,94€.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
A demanda de l’associació dels condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre
Nacional del mèrit francès, nomenar al premi Civisme per a la Joventut 2015 a
l’associació “Hi Arribarem”; a les escoles d’Ordino per la organització de la cursa
contra la fam, i a Jan Teres pel seu llibre i que tots els beneficis de les vendes van
destinats a Unicef.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional d’electors, amb el text
següent:
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AVIS
En aplicació dels articles 8 i 10 del Decret legislatiu del 26 de novembre del 2014 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, el 30 de març
de 2015, el Comú d’Ordino publicarà les llistes provisionals d’electors.
La persona que es consideri amb dret a votar i no estigui inscrita en aquesta llista podrà
demanar la seva inscripció al Comú d’Ordino, dins el termini de 15 dies naturals, havent de
formular aquesta petició per escrit, tot i aportant la documentació necessària.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Terrasses de bar:
Número 3028653, de data 17 de març de 2015.
Comerç:
Número 3028115, de data 22 de gener de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 932.

-

Autoritzar el funcionari 4 a assistir al curs “gestió de contractes i licitacions de
recollida de residus i neteja viària” que tindrà lloc els propers 15 i 16 d’abril.

-

Publicar un edicte per contractar 2 monitors per les colònies d’estiu en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual.

-

Publicar un edicte per contractar 7 monitors pel casal d’estiu, en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual.

-

Publicar un edicte per contractar 3 agents de l’administració de caràcter
eventual, per al departament d’Agricultura i Medi Ambient, els mesos de juny,
juliol i agost.

-

Publicar un edicte per contractar 1 agent de medi ambient en qualitat d’agent
de l’administració de caràcter eventual. El període de contractació es preveu
de l’1 de maig al 31 d’octubre.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Donar conformitat al conveni 29/15.
- A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 28/15.
 Aprovar definitivament la modificació de les Ordinacions reguladores de la
normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP d’Ordino, en el
redactat dels articles 92.3, 100.1, 105, 106, 107, 111 i 174.1.a) i la modificació
de la zonificació del sòl urbanitzable.
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3028544, de data 9 de març de 2015.
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2015/8112 per un import de 5.291,33 €.
TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic per a l’organització de concerts al carrer durant els
mesos de juliol i agost, en el marc de les Nits Obertes d’Ordino.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acords:
 Obrir de nou la planta 0 de l’aparcament vertical com a zona blava, un cop
acabades les obres de la primera fase de reforma de l’aparcament.
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 Moure el contenidor de cartró a la zona del Prat de Call, i reubicar els
contenidors.
 Donar conformitat a la demanda de l’associació de veterans de futbol
d’Andorra.
 Autoritzar a l'empresa contractada per tots els Comuns, per a la redacció de
les clàusules tècniques del plec de bases del concurs i, en relació a la
promoció de la recollida selectiva, la millora de l’eficiència de la recollida i la
reducció dels seus costos en l’execució del servei de la recollida, per fer una
simulació de costos, a procedir a la recollida de residus a la Parròquia
d’Ordino al matí, entre les 7 i les 12 hores.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Donar conformitat a la preparació d’un dossier de Reserva de la Biosfera.
BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Es dóna conformitat a la demanda de la família M. A. La inscripció tindrà efectes
a partir del proper mes de setembre.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 19 de març de 2015, per unanimitat.

3. Proposta d’aprovació dels comptes anuals del Comú de
l’exercici 2014.
S’aproven els comptes anuals del Comú d’Ordino de l’exercici 2014, per
unanimitat.
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No havent-hi cap intervenció en relació a aquesta proposta
queda aprovada per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 26 de març de 2015.

P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau:
El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet

26/26

