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CONSELL DE COMU
27 D'AGOST DE 2015

Lloc: sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.04
Hora d’acabament: 17.07

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

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

Excusen la seva absència: els Honorables Srs. Ludovic Albós Cavalière,
Bartumeu Gabriel Baella i Enric Dolsa Font.

Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 de juliol de
2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 30 de juliol i del 6, 13 i 20 d'agost 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.

La Sra. Consol Naudi proposa l’aprovació del Plec de bases de concessió
administrativa per l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i l’autorització de
l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la producció d’energia elèctrica en
minicentrals.

S’aprova per unanimitat.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30
de juliol 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 30 de juliol
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 30 de
juliol i del 6, 13 i 20 d'agost de 2015.

JUNTA DE GOVERN DEL 30 DE JULIOL 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” 2015/472, per un import de
13.013,17€.

 ACLO 2015/23396, per un import de 903,00€.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

Donar conformitat al redactat de la carta adreçada al ministre Sr. Jordi Torres
Falcó, per comunicar-li el malestar del Comú d’Ordino per la publicació de la
segona edició del mapa topogràfic d’Andorra, aixecat a l’escala 1:25.000 i per
demanar-li que en les properes publicacions oficials s’abstinguin de fixar els límits
de parròquia en la zona en litigi.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resol favorablement  la sol·licitud següent:

Número 3030080, de data 23 de juliol de 2015.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Vist que  l'agent de l’administració de caràcter eventual 991 deixa de prestar
els seus serveis a la nostra corporació el dia 31 de juliol, contractar, amb
caràcter d’urgència, l'agent de l’administració de caràcter eventual 1019.

 Un cop superat el nivell B2 de català, autoritzar el pagament dels drets
d’examen de 17,15€ a l'agent de l’administració de caràcter indefinit 177.

 Per tal d’evitar que les persones que tenen baixes de llarga durada acumulin
saldos pendents de la mútua, vist que el Comú abona mensualment una part
de salari a aquests treballadors, es dóna conformitat a retenir el que
correspongui mensualment, a les persones que tinguin baixes superiors a 4
mesos de durada.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3029558, de data 3 de juny de 2015.

- Número 3030019, de data 17 de juliol de 2015.

- Número 3030021, de data 20 de juliol de 2015.

- Número 3030122, de data 29 de juliol de 2015.

Obra Major:

Número 3028571, de data 10 de març de 2015.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/23373, per un import de 6.309,19€.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

 Vist que el dia 11 de juny de 2015, el Departament de Cadastre i Gestió del
Territori va informar la Junta de Govern del contingut de la sentència 46-2015
dictada pel Tribunal de Batlles en data 3 de juny de 2015,

Vist que el mateix dia, la Junta de Govern va acordar no interposar recurs
d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

Atès que la Batllia d’Andorra per providència de data 26 de juny de 2015, ha
notificat que la representació processal del Sr. J.A.M.T., ha presentat recurs
d’apel·lació contra la sentència de data 3 de juny de 2015.

S’acorda resoldre:

Esperar el resultat del judici en segona instància que podrà confirmar o revocar
la sentència del Tribunal de Batlles.

 Donar conformitat al redactat de la transacció judicial en relació al número de
causa AD-020-2/2012.

TURISME I ESPORTS

ACTIVITATS I PROMOCIÓ:

Acord:

Vista la demanda de col·laboració de la Comissió Nacional Andorrana per a la
Unesco per la propera edició de l’Art Camp del 2016, mitjançant carta amb data
17 de juliol de 2015, donar conformitat a proposar dins el pressupost 2016 el
mateix import que els anys anteriors.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 30 de juliol de 2015, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 6 D'AGOST DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 30 de juliol 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” 2015/493, per un import total de
61.297,47€.

 ACLO 2015/23944, per un import de 40.000€.

 ACLO 2015/23948, per un import de 536,86€.

 OPNP 2015/23874, per un import de 12€.

 ACLO 2015/23832, 23835 I 23836, per un import total de 2.850€.

 ACLO 2015/23951, per un import de 3.800€.
D’aquest import es descompta la quantitat de 42€ en concepte de despesa
d’assegurança de responsabilitat civil assumida des del Comú d’Ordino.

 ACLO 2015/23953, per un import de 13.000€.

 ACLO 2015/23954, per un import de 2.500€.

 ACLO 2015/23955, per un import de 600€.

 Central de compres:

AC 2015/23969 per un import de 7000€.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

En resposta a la carta de data 23 de juny de 2015, tramesa pel Ministeri
d'Administració Pública, Transports i Comunicació en què sol·liciten es designi



CC/15-08-27 7/14

una persona vinculada a la gestió dels serveis informàtics, es faculta al funcionari
237 a representar la nostra corporació.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Comerç:

─ Número 3029987, de data 16 de juliol de 2015.

─ Número 3030026, de data 20 de juliol de 2015

─ Número 3030051, de data 21 de juliol de 2015.

─ Número 3030135, de data 31 de juliol de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acord:

Vistes les necessitats del Departament d’Intervenció i Finances s’acorda publicar
un edicte intern per a cobrir la plaça d’administratiu del departament de Finances.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

- AC 2015/23623 per un import de 1.863,61€.

- Donar conformitat a l’adjudicació definitiva de la plaça d’aparcament número
30, de l’aparcament de la Covanella.

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

- Número 3030147, de data 31 de juliol de 2015.

- Número 3030165, de data 4 d’agost de 2015.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar conformitat per inscriure al registre de cadastre la Casa de nova
construcció i modificar el límit de la seva parcel·la d’implantació, referència
cadastral 3P00512.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 6 d'agost de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 13 D'AGOST DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 6 d’agost 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” 2015/510, per un import total de
55.328,50€.

 ACLO 2015/25165, per un import de 299,25€.

 A proposta de la junta es dóna conformitat a les modificacions
pressupostàries següents:

 Crèdit extraordinari per un import de 299,25€., a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Joventut.

 Suplement de crèdit per un import de 2.129,93€ a la Conselleria d’obres.

 Contracte 4/2007 de concessió de l’explotació del circuit d’aventura
vertical de Segudet:

Atorgar una bonificació del 50% del cànon d’explotació, excepcionalment, per
a l’estiu 2015.
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 Deutors BPA:

Per acord de la Junta de Govern en les dates 23 d’abril de 2015 i 25 de juny
de 2015 es van atorgar, de forma excepcional dues pròrrogues d’un mes del
període voluntari de pagament dels deutes existents de l’exercici 2015 i
derivats de retorns de domiciliacions en comptes de la Banca Privada
d’Andorra, en consideració a la situació extraordinària que estan vivint els
afectats.

Transcorregut el termini de la segons pròrroga, i atès que encara no s’ha
arribat a una solució definitiva de l’afer, donar conformitat a atorgar, amb la
mateixa excepcionalitat, una tercera ampliació del període voluntari d’un mes
pels deutes que encara no han estat liquidats.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acord:

Renovar els contractes dels agents de l’administració de caràcter eventual 223,
937, 920 i 921.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3030190, de data 7 d’agost de 2015.

Obra Menor:

Número 3030156, de data 3 d’agost de 2015.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

 Donar conformitat al canvi de nom de l’immoble identificat amb el codi 306-
017.
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 Donar conformitat a la modificació de les dades del registre del cadastre,
d’acord amb la sol·licitud núm. 3029657.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Donar conformitat a la demanda efectuada pel CENTRE ANDORRA SOSTENIBLE
i oferir com a obsequis una QUOTA + d’un any al CEO, en motiu de la celebració
de la 9a bicicletada popular que tindrà lloc a Escaldes – Engordany el proper 19
de setembre de 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Donar conformitat a la demanda de l’empresa SACE i cedir-los una plaça
d’aparcament  a Prat de Call per estacionar un vehicle cistella amb un braç de 14
metres.

CIRCULACIÓ:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Número de registre tràmit 3029965, de data 14 de juliol de 2015.

Acords:

 Desestimar el recurs administratiu formulat en data 21 juliol, contra la resolució
4914/2015, de data 29 d’abril de 2015, notificada el 2 de juliol de 2015.

 Desestimar el recurs administratiu formulat en data 14 juliol de 2015, contra la
resolució 4962/2015, de data 8 de maig de 2015, notificada el 25 de juny de
2015.

Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció de
circulació :

Constat número 22871.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 13 d'agost de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 20 D'AGOST DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 13 d’agost 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” 2015/537, per un import total de
70.451,10€.

 LO 2015/25984, per un import de 1.110,00€.

 LO 2015/25992, per un import de 7.000,00€.

 ACLO 2015/26003, d’un import de 324,80€.

 CLO 2015/26011, d’un import de 1.000,00€.

 CLO 2015/26012, d’un import de 2.500,00€.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Cens de població:

Número 3030203 de data 11 d’agost de 2015.

Comerç:

En aquest moment l’Hble. Sr. Miquel Pujal Rius s’absenta de la sala en tant que
part interessada.
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 Número 3030119, de data 29 de juliol de 2015.

En aquest moment l’Hble. Sr. Sr. Miquel Pujal Rius s’incorpora novament a la
reunió.

 Número 3030017, de data 17 de juliol de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Vist l’edicte per cobrir una plaça d’auxiliar de circulació i  vistos els resultats de
totes les proves i de l’entrevista, donar conformitat a la proposta del comitè
tècnic de selecció i nomenar agent de l’administració de caràcter indefinit en
període de prova a 1028.

 Vist l’edicte intern del 31 de juliol per a cobrir la plaça de Cap de secció
d’activitats aquàtiques, vist que l’únic candidat compleix els requisits per
accedir a la plaça, nomenar el funcionari 101 a partir de l’1 de setembre.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

Número 3030223, de data 13 d’agost de 2015.

Obra Major:

En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’absenta de la sala en tant
que part interessada.

 Número 3029010, de data 15 d’abril de 2015.

En aquest moment l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal s’incorpora novament a la
reunió.

 Número 3029776, de data 22 de juny de 2015.
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 Número 3026345, de data 1 d’agost de 2014.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donat que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar una carta de comunicació de les
obligacions d’inscripció al Cadastre perquè no s’ha trobat el destinatari, i perquè
malgrat haver deixat el corresponent avís al seu domicili aquest no ha vingut a
recollir la carta al Comú, donar conformitat al redactat de l’avís que s’annexa a
aquesta acta amb referència CGT/document número 1 i procedir a la seva
publicació al BOPA.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 11 d’agost per l’empresa CONTROL
PÌLATES.

 Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 15 de juny per l’empresa LIQUID
DANSA.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 23 de juny per CARIBAND.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 5 de juny pel CLUB KARATE XAVIER
HERVER ORDINO.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 22 de juny pel CLUB TENIS TAULA
ORDINO.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba
efectuada per correu electrònic de data 4 de juny per l’ECOA.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO
efectuada per reunió de data 13 de juliol pel FC ORDINO.
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 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló Germans de Riba
efectuada per reunió de data 13 de juliol pel FC ORDINO.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba
efectuada per correu electrònic de data 10 de juliol pel FC. MADRIU.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització del pavelló germans de Riba
efectuada per correu electrònic de data 2 de juliol pel CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC PRINCIPAT D’ANDORRA.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Donar conformitat al conveni de col·laboració 95/2015.

 Donar conformitat a la proposta de la Unitat de Medi Atmosfèric (UMA) del
departament de Medi Ambient de Govern, de mesurament en continu pel
període 2015-2016 de les immissions locals, per avaluar la incidència de la
instal·lació de la caldera biomassa sobre aquestes immissions, a partir del mes
de novembre per un període de un any i a tal efecte aprovar els emplaçaments
següents :

 Estació mòbil 940 a la plaça de l’Oficina de Turisme (Centre Esportiu);
 Estació mòbil NOx 941 (proximitat al trànsit) – opció 1 – davant del xalet de

l’ECOA.
 Tub passiu NO2 P 195 a la voravia de l’altra banda de l’estació mòbil

precedent.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 20 d'agost de 2015, per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 27 d'agost de 2015.


