CONSELL DE COMU
27 D'ABRIL DE 2017
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33h
Hora d’acabament: 13:35h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma
Padilla Eva Choy Guiu
Sandra Tudó Montanya
Excusen la seva absència : Els Honorables Srs. Samuel Duró Backes i Marc
Pons Pons
La secretària general: Zita Barrio Lopez
Ordre del dia :
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de març de
2017.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 27 de març i del 3 i 10 d’abril de 2017.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés Pons, 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
30 de març de 2017.
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 30 de març
de 2017.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de
març i 3 i 10 d'abril de 2017.

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE MARÇ DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Número 3036108, de data 2 de març de 2017.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord :

Es dóna conformitat a realitzar les actuacions relatives a l'expedient administratiu
obert a la Sra. Monique FIAMMA.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Es resol favorablement la sol·licitud següent :
Número de sol·licitud 3036275, de data 21 de març de 2017.
Es resol favorablement la modificació següent :
Donar conformitat a dur a terme les modificacions al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, a l'alçada del carrer major.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acords:
Cens de població
Número 3036225, de data 16 de març de 2017.
Comerç
-

Número 3036187, de data 10 de març de 2017.
Número 3036280, de data 22 de març de 2017.

Terrasses de bar
-

Número 3036172, de data 9 de març de 2017.
Número 3036252, de data 17 de març de 2017.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Contractar, amb caràcter d'urgència l'agent de l'administració de caràcter
eventual 1018, des del 4 d'abril i per un període màxim de 18 mesos.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Es resolen favorablement les propostes següents :

-

La participació del Comú d’Ordino al projecte SUDUOE OCEAN-RICH com a
membre associat del projecte.

-

La participació del Comú d’Ordino al projecte SUDUOE “Análisis del potencial

agroforestal de sistemas rurales y búsqueda de nuevas vías de valorización
empresarial a través de modelos de economía social”, com a membre associat del
projecte.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/255, per un import total de
15.358,09€.
• LO 2017/7205, per un import de 338,58€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 27 de març de 2017, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 3 D'ABRIL DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la de la Junta de Govern de data 27 de març 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 3036350, de data 28 de març de 2017.
Obra Menor:
Número 3036348, de data 28 de març de 2017.
Obra Major:
Número 3036067, de data 24 de febrer de 2017.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS
Acord:
A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 2017/1011 que és una
addenda al conveni 8/2014.
CIRCULACIÓ:
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec:
−
−
−
−

Denúncia número 24432.
Denúncia número 24401.
Denúncia número 24611.
Denúncia número 24547.
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− Denúncia número 24722.
− Denúncia número 24716.
Resoldre favorablement la següent sol·licitud de descàrrec :
Denúncia número 24587.
Acord :
Donar conformitat a la demanda de Vallnord per carta de data 8 de març i
autoritzar-los a col·locar dos suports visibles sentit nord i sud a la rotonda de
l'Aldosa amb motiu dels següents esdeveniments :
- MASTERS WORLD CHAMPIONSHIP DE MOUNTAIN BIKE : que se celebrarà
del 19 al 24 de juny de 2017.
- MOUNTAIN BIKE WORLD CUP : que se celebrarà del 26 de juny al 2 de juliol
de 2017.
Aquesta demanda ha estat autoritzada prèviament per Mobilitat que gestiona les
rotondes a la CGN3.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Acord:
-

Organitzar conjuntament amb l’Institut d’Estudis Andorrans i el senyor Albert
Padrol el projecte Geografies que aquest any estarà dedicat al Japó i que se
celebrarà del 9 al 21 de maig 2017 a Ordino.

-

Donar conformitat a la programació de les vacances de Setmana Santa del
PIJ, pel mes d'abril de 2017.

-

Donar conformitat a la demanda del Ministeri d’Educació i Ensenyament
superior i cedir la sala la Buna, el proper dia 2 de maig, per dur a terme la
Trobada d’Intercanvis Psicopedagògics, de les 8.30h a les 16.30h.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Tràmits
El passat 30 de març s'ha iniciat el període de demanda de les sol·licituds de
transport escolar i bus lliure per al curs 2017-2018.
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
Número 3036055, de data 23 de febrer de 2017.
Número 3036104, de data 2 de març de 2017.
− Número 3036289, de data 22 de març de 2017.
-

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords :
−

Donar conformitat a contractar un agent de l'administració de caràcter
eventual, de l'1 de juny al 30 de setembre de 2017 i publicar al Bopa l'edicte
corresponent.

−

Donar conformitat a contractar amb caràcter d'urgència l'agent de
l'administració de caràcter eventual 449, a partir del 24 d'abril del 2017 i per un
període màxim de 18 mesos.

−

Donar conformitat a nomenar agent de l'administració de caràcter indefinit en
periode de prova la Sra. V. C.

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:

-

Resoldre favorablement la sol·licitud formulada per la Sra. Lucila To mitjançant
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correu electrònic de data 9 de març de 2017.
−

Mitjançant l’autorització de despesa número 2017/8260 i 2017/8261, aprovar
el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el
concurs públic per a la contractació d’una empresa per la prestació del servei
de subministrament de personal d’àmbit esportiu pel Centre esportiu i publicar
l’edicte corresponent. Codi: PB/CXO/17-I.

−

Resoldre favorablement la sol·licitud formulada per l’empresa WIN mitjançant
correu electrònic de data 29 de març de 2017.

−

Donar conformitat a oferir 6 entrades d’un dia al CEO per sortejar durant la
Mostra de Turisme actiu de muntanya i salut que es celebrarà a VIVAND el cap
de setmana del 6 i 7 de maig.

Resoldre favorablement la proposta de despesa següent :
-

AC 2017/4025/34201004/603000, per un import de 2.459€ (sense IGI).

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/322, per un import total de
15.956,29€.
O 2017/8217, per un import de 1.559,47€.
O 2017/8218, per un import de 319.11€.
O 2017/8219, per un import de 211,85€.
O 2017/8220, per un import de 22,59€.
O 2017/8221, per un import de 107,10€.
O 2017/7207, per un import de 16.354,55€.
O 2017/7206, per un import de 6.171,84€.
O 2017/8214, per un import de 171,60€.
O 2017/8215, per un import de 3.596,56€.
O 2017/8216, per un import de 1.551,67€.
ACLO 2017/8213, per un import de 25,74€.
LO 2017/8211, per un import de 40.000€.
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•
•

-

LO 2017/8212, per un import de 11.250€.
O 2017/8224, per un import de 100.000€.

Publicació BOPA

Publicar al Bopa la relació SANBO2, de sancions de circulació que no han pogut
ser notificades de forma individual.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 3 d'abril de 2017, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 10 D'ABRIL DE 2017

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 3 d'abril de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la realització dels petits treballs d'obra pública a la
parròquia d'Ordino i publicar l’edicte corresponent. (Codi: PCAP/COO/17-D,
M/COO/17-D,
PCTP/COO/17-D,
PCTPSS/COO/17-D,
P/COO/17-D
i
P2/COO/17-D).
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
− Número 3036525, de data 6 d'abril de 2017.
− Número 3036517, de data 6 d'abril de 2017.
Obra Major:
− Número 3036188, de data 10 de març de 2017.
− Número 3036260, de data 20 de març de 2017.
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Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

-

Adjudicar ACEXP 2017/8827, per un import de 10.036,18€.
AC 2017/8823, per un import de 1.197€.
AC 2017/8821, per un import de 4.136,84€.
AC 2017/8822, per un import de 762,30€.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord :
Sol·licitud núm. 3034608.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre favorablement la següent sol·licitud d’emplaçament d’un gual:
Número de sol·licitud 3036452.
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec:
− Denúncia número 24987.
− Denúncies número 24495.
− Denúncia número 24586.
Acords :
− Donar conformitat a l’obertura de la circulació de la carretera C.S.340,
carretera del Coll d'Ordino, el dimecres 12 d’abril de 2017 a les 16:00 hores.
− Facultar el Comú d’Escaldes – Engordany per tal que el mateix, actuant en
representació del Comú d'Ordino, procedeixi a la preparació, convocatòria i
adjudicació del concurs per al subministrament de la uniformitat dels serveis
de circulació comunals.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Acord:
Resoldre favorablement l’expedient núm. 7933/2017.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Donar resposta a la demanda entrada en data 29 de març d’enguany, el M.I. Sr.
Carles Álvarez, Ministre de Salut.
Es resol desfavorablement la següent sol·licitud:
Ocupació de via pública
Per sol·licitud número 3035917.
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Utilització de nom
Número 3036456, de data 3 d'abril de 2017.
Comerç
-

Número 3036347, de data 28 de març de 2017.
Número 3036492, de data 5 d'abril de 2017.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords
− Nomenar en qualitat d'agent de l'administració de caràcter indefinit en periode
de prova el Sr. M. B. B.
− Donar conformitat a contractar, amb caràcter d'urgència, en qualitat d'agents
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de l'administració de caràcter eventual, per efectuar un servei determinat del
10 al 21 d'abril 2017, vacances de Pasqua, els següents : 560, 1021, 739.
− Donar conformitat a contractar, amb caràcter d'urgència, en qualitat d'agents
de l'administració de caràcter eventual, per efectuar un servei determinat de l'1
de maig al 31 d'octubre de 2017, les següents persones : Sr. H. F, Sr. J. S.
− Donar conformitat a que el Jordi de la Cuz assisteixi al Congrés: El futur de la
seguretat municipal que tindrà lloc a Platja d'Aro el dia 20 d'abril, de 09:00h a
14:00h. El curs és gratuït i únicament se li abonaran les dietes corresponents
previstes al reglament de sistemes de compensació.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

ACEXP 2017/8787, per un import de 660€.
AC 2017/8817, per un import de 1.065.9€.

Acord:
Donar conformitat als continguts del número 33 (juny, juliol i agost) de l’Ordino és viu.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
-

Autoritzar a S.C.D.R. ANAITASUNA, club de muntanya del País Basc espanyol,
que organitza cada any la travessa dels Pirineus, l’acampada (unes 5 tendes) al
peu del port de Rat del 5 al 6 d’agost de 2017.

-

Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de
Sorteny per la temporada primavera-estiu-tardor.

-

Donar conformitat al compromís de participació, seguint l’acord pres en reunió
de Cònsols de data 4 d’abril de 2017, a la implantació del sistema de mobilitat
sostenible, basat en la concessió d’un servei de lloguer de bicicletes
elèctriques.
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-

A proposta de la junta, donar conformitat al plec de bases i el corresponent
expedient de contractació per convocar el concurs públic de l’obra de xarxa
de calor del Comú d’Ordino. (PCAP/COO/17-N) .

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
−

Donar conformitat a la celebració de la 5ena Trobada Canillo - Ordino que
tindrà lloc el diumenge 11 de juny al Coll d’Ordino.

−

Donar conformitat a tancar el CEO per parada tècnica del 26 de juny al 16 de
juliol de 2017. Tancar només la zona aquàtica (piscines i zona de relax). Donar
conformitat a tancar tot el CEO del divendres 7 al 9 de juliol per donar accés
exclusiu als participants de l’Andorra Ultra Trail Vallnord i aprofitar així per
efectuar tasques de neteja a fons i petits treballs al gimnàs i sales d’activitats.

−

Donar conformitat a organitzar conjuntament amb el Comú de Canillo, un
campus esportiu d’Escalada que estarà emmarcat dins les setmanes joves
d’estiu 2017 que s’organitzen des de tots els departaments d’esports de tots
els comuns.

Resoldre favorablement la proposta de despesa següent :
AC 2017/8810, per un import de 750€.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/352, per un import total de
15.412,16€.
• O 2017/8691 per un import de 6.444,81€.
• O 2017/8694, per un import de 5.528,32€.
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•
•
•
•

-

O 2017/8697, per un import de 4.976,48€.
ACLO 2017/8789, per un import de 102,66€.
ACLO 2017/9157, per un import de 20.000€.
ACLO 2017/9158 per un import de 5.200€.

Registre tributari

Donar conformitat treure del registre tributari els immobles (codi 301-144)
ref.cadastral 3U05224 i (codi 301-380) ref,cadastral 3U05219, tal i com ordena la
sentència 48-2016 del TSJ de data 28 de juliol de 2016.

-

Modificacions pressupostàries
• A proposta de la junta s'aprova el suplement de crèdit a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, per un import de 21.900€.
• A proposta de la junta s'aprova el crèdit extraordinari a la Conselleria de
Turisme i Esports, per un import de 1.100€.
• Ampliació de crèdit per un import de 5.367,88€ a l’Escola bressol.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment i Serveis, per un
import de 470,25€.

-

Central de compres
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2017/8640, aprovar el plec de bases
i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs, per al
subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de control i
gestió per a l’aparcament de Prat de Vilella, d’una antiguitat màxima de 6
anys.
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2017/8638, aprovar el plec de bases
i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs per al
subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet diesel, per al departament
de Serveis Públics.
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2017/10011, aprovar el plec de bases
i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs, amb
caràcter d’urgència, per al subministrament i instal·lació de gespa artificial a
diferents parcs infantils.
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-

Modificació de l’ordinació de preus públics 2017

A proposta de la junta aprovar la modificació de l’Ordinació de preus públics per
a l’exercici 2017 següent:
Exposició de motius
Des de la conselleria de Turisme i Esports es proposa l’actualització per a l’exercici 2017 dels
preus d’aplicació als campus esportius joves organitzats conjuntament amb d’altres comuns, així
com de la Trobada anual entre Canillo i Ordino que inclou la prova d’orientació en muntanya.
Vista l’Ordinació de preus públics, del 24 de novembre del 2016, publicada al BOPA núm. 73,
del 7 de desembre del 2016.
Atesa la voluntat de modificar aquests preus.
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 24 de novembre del 2016.
Article primer
S’aprova modificar l’article 34 “Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme”,
apartat 2 “Imports”, subapartat f) “Campus esportius” i subapartat h) “Cursa d’orientació Trobada
Canillo Ordino” ,que queden de la següent manera:
Article 34. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme
...
2. Imports
F) Campus esportius
ACTIVITAT

NO RESIDENT

RESIDENT

Vela

395 €

340 €

Volta a peu a Andorra

225 €

130 €

Opció 5 dies

35 €

30 €

Opció 4 dies

28 €

24 €

Suplement menjador 5 dies

32 €

32 €

Suplement menjador 4 dies

26 €

26 €

Suplement curs anglès 5 dies

35 €

35 €

Suplement curs anglès 4 dies

30 €

30 €

Suplement assegurança

7€

7€

Campus volei platja
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Tennis- pàdel
Opció 5 dies

40 €

35 €

Opció 4 dies

32 €

28 €

Suplement menjador 5 dies

32 €

32 €

Suplement menjador 4 dies

26 €

26 €

Suplement assegurança

7€

7€

Descens BTT

195 €

85 €

Escalada

126,50 €

57,50 €

Tots els imports són per persona i setmana.
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat.
...
H) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino:
Preu per persona inscrita major de 7 anys: 8€
Preu àpat per acompanyants: 5€
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 10 d'abril del 2017, 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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