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CONSELL DE COMU
27 DE NOVEMBRE DE 2014

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.05
Hora d’acabament: 17.28

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
 Èric Bartolomé Levos

Excusa la seva absència : L'Hble. 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 23 d’octubre de
2014.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes
de les Juntes de Govern del 23 i 30 d’octubre i del 13 i 20 de novembre de
2014.

3. Proposta d’aprovació del pressupost 2015, de l’Ordinació pressupostària
corresponent i de la memòria justificativa d’ingressos.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2015.

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2015.



CC/14-11-27 2/22

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 23
d’octubre 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 23
d'octubre de 2014.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les
actes de les Juntes de Govern del 23 i 30 d'octubre i del 13 i 20 de
novembre de 2014 :

JUNTA DE GOVERN DEL 23 D'OCTUBRE 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” 2014/675, per un import total de
40.854,70€.
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 OPNP 2014/31287, per un import de 428€.

 ACLO 2014/31285, per un import de 150€.

 ACLO 2014/31675, per un import de 7.074,65€.

 Modificacions pressupostàries:

 Ampliació de crèdit a diverses conselleries, per un import de 6.122,53€.

 Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino, per un import de
3.500€.

 Tarifes de preus per parquímetres

Vista la voluntat d’incorporar a l’Ordinació de preus públics noves tarifes
d’abonaments per l’ús dels aparcaments públics,  per a l’exercici del 2015.

Vist que actualment existeix una tarja d’abonament anual per un import de
100€/any, que representa un import de 8,33 €/mes; i que aquest import, fins
avui, s’ha estat fraccionant per un import proporcional a la data en què es
realitza la compra, mantenint sempre la vigència fins al 31 de desembre de
l’any en curs.

 Crear una tarifa d’abonament per trimestres naturals, per un preu de
32€ el trimestre; sense que es pugui, en cap cas, fraccionar aquest
import.

 Crear un nou abonament mensual per un preu de 13€/mes; sense que
es pugui, en cap cas, fraccionar aquest import.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Es resol favorablement l’adjudicació següent:

Adjudicar el concurs amb caràcter d’urgència per la concessió de l’explotació del
bar de la plaça de Prat de Call.
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Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Cens de població:

Número 3027103,de data 15 d’octubre de 2014.

Comerç:

─ Número 3027070, de data 10 d’octubre de 2014.

─ Número 3027102, de data 15 d’octubre de 2014.

OBRES I URBANISME

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar conformitat al redactat de l’avís i procedir a la seva publicació al BOPA.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 23 d'octubre de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 30 D’OCTUBRE DE 2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 23 d’octubre 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” 2014/699, per un import total de
18.544,77€.

 ACLO 2014/32778 i OPNP 2014/3277, per un import total de 2.500€.
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 Devolució d’ingressos

 Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos segons la
relació següent, en motiu de l’anul·lació de classes del Centre esportiu
d’Ordino, per absència del monitor:

NÚM. SOCI IMPORT A
RETORNAR

DATA
CLASSES

ANUL·LADES

18419 8,35 € 09/10/2014

18263 8,35 € 09/10/2014

18322 8,35 € 09/10/2014

18468-6648 5,45 € 09/10/2014

18469-1673 5,45 € 09/10/2014

18470-4529 5,45 € 09/10/2014

18318 10,91 € 09/10/2014

18386 10,91 € 09/10/2014

18471-4869 5,45 € 09/10/2014

18472-1720 5,45 € 09/10/2014

18473-3745 5,45 € 09/10/2014

18474-5443 5,45 € 09/10/2014

18475-6670 5,45 € 09/10/2014

18476-SOCI 5,45 € 09/10/2014

18477-3361 5,45 € 09/10/2014

18522 10,91 € 09/10/2014

18478-SOCI 5,45 € 09/10/2014

18527 10,91 € 09/10/2014

18525 10,91 € 09/10/2014

18502-S 7,17 € 09/10/2014

18503-S 7,17 € 09/10/2014

18504-S 7,17 € 09/10/2014

18505-S 7,17 € 09/10/2014
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18506-S 7,17 € 09/10/2014

18507-S 7,17 € 09/10/2014

18508-S 7,17 € 09/10/2014

18509-S 7,17 € 09/10/2014

18510-S 7,17 € 09/10/2014

18511-S 7,17 € 09/10/2014

18512-S 7,17 € 09/10/2014

18513-S 7,17 € 09/10/2014

18514-S 7,17 € 09/10/2014

18515-S 7,17 € 09/10/2014

18516-S 7,17 € 09/10/2014

18494-S 5,45 € 09/10/2014

18538-S 7,17 € 09/10/2014

18495-S 5,45 € 09/10/2014

18536 8,35 € 10/10/2014

18537 8,35 € 10/10/2014

18547-5856 5,48 € 10/10/2014

18548 8,35 € 10/10/2014

18435-2449 5,48 € 24/10/2014

18368-2459 5,48 € 24/10/2014

18300 8,35 € 24/10/2014

18526 8,35 € 24/10/2014

323,36 €

 Modificacions pressupostàries

 Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un import
de 1.000€.

 A proposta de la junta s'aprova el crèdit extraordinari a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Joventut, per un import de 585€
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

ESCOLA D’ART:

Informació:

Des de la Capsa, espai de creació, es faran classe d’art-teràpia als interns de la
Gavernera, tots els dijous de les 20:00 a les 21:00 hores. Aquestes despeses es
facturaran al centre de la Gavernera.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent: AC. 32869 per un import
de 1.387,75€.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens electoral:

Número 3027168, de data 22 d’octubre de 2014.

Cens de població.

Número 3027202, de data 27 d’octubre de 2014.

Comerç.

─ Número 3026927, de data 29 de setembre de 2014.

─ Número 3027104, de data 15 d’octubre de 2014.

─ Número 3026393, de data 7 d’agost de 2014.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acord :

Autoritzar, de forma gratuïta, a l’empresa Construccions Modernes SA, l’ocupació
de la via pública amb un camió i una grua mòbil, el dia 3 de novembre, per
descarregar la caldera de la biomasa, de les obres que s’estan fent al centre
esportiu.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3027170, de data 23 d’octubre de 2014.
- Número 3027222, de data 29 d’octubre de 2014.

Obra Menor:

Número 3027139, de data 20 d’octubre de 2014.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

Sol·licitud número 3024778, del 21 de març de 2014 :

 Incoar un expedient administratiu per la resolució de divergències respecte
als límits i la superfícies de la finca.

 Notificar als interessats la instrucció del present expedient administratiu i
atorgar-los un període de 15 dies hàbils perquè puguin consultar la
documentació que es troba a l’expedient, formular al·legacions i aportar la
documentació que creguin necessària.

 Aprovar l’avís i procedir a la seva publicació al BOPA.

 Practicar els restants actes d’instrucció que siguin necessaris.
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TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acord:

Donar conformitat a la demanda del Lycée Comte de Foix, mitjançant correu
electrònic de data 27 d'octubre, i cedir-los dues carpes per un cros en el què
participaran 800 nens d'entre 11 i 15 anys, el proper 5 de novembre.

ACTIVITATS I PROMOCIÓ:

Acord:

Donar conformitat al conveni 149/14.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Donar conformitat al Sr. Charles Restoin per la realització d’un treball de camp
voluntari no remunerat sobre l’avifauna al parc natural de la vall de Sorteny pel
qual haurà d’entregar l’informe corresponent al Comú perquè es pugui lliurar el
corresponent certificat de realització de dit treball.

 Autoritzar el concessionari del refugi guardat Borda de Sorteny, la instal·lació
d’una caldera de pèl·lets al menjador del refugi, d’una potencia de 15 kw.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 30 d’octubre de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 13 DE NOVEMBRE  DE  2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/727, per un import total de
19.395,87€.

 OPNP 2014/33945, per un import de 20€.

 OPNP 2014/30186, per un import de 88€.

 ACLO 2014/33937, 33938 i 33939, per un import total de 7.757,38€.

 2014/33935, per un import de 122,96€.

 ACLO 2014/33951, per un import de 303.000€.

 Acord de devolució d’ingrés.

Número d’expedient 6240/2014, de data 15 d’octubre del 2014.

 Modificacions pressupostàries.

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 6.000€.

 Central de compres.

A 2014/33955, per un import de 3.500€.

 Cessió d’equipaments.

Modificar l’acord de delegació de funcions que fou atorgat per la Junta de Govern
en data 16 de desembre de 2010, i  donar conformitat al següent nou redactat:

 Donar conformitat a que les demandes efectuades al Comú i provinents
d’altres Administracions públiques i/o parapúbliques, que impliquin deixar
material propietat del Comú, (tanques, taules, cadires, escenari, carpes
etc,) siguin gestionades directament pel cap de departament que en tingui
la custodia del material, sense haver de passar la demanda per Junta de
Govern.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

ESCOLA DE MÚSICA:

Acord:

Vist que no s’ha presentat cap licitador al concurs públic per l’adjudicació de
l’explotació de tres sales situades a les dependències de l’escola de música de la
Covanella, aprovat en la Junta de Govern del passat 25 de setembre i  publicat el
mateix dia al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, declarar desert el concurs
públic.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Donar conformitat al redactat de la resolució en referència a l’extinció del
contracte de l’explotació del bar de la plaça de Prat de Call.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç.

─ Número 3027071, data 10 d’octubre de 2014.

─ Número 3027180, de data 24 d’octubre de 2014.

─ Número 3027221, de data 29 d’octubre de 2014.

─ Número 3027244, de data 31, d’octubre de 2014.

Cens de població.

─ Número 3027291, de data 6 de novembre de 2014.

─ Número 3027316, de data 11 de novembre de 2014.

Cens electoral.

Número 3027326, de data 11 de novembre de 2014.



CC/14-11-27 12/22

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

Vistos els expedients disciplinaris ED004/2014 i ED005/2014, la Junta de Govern
ordena la pràctica de les diligències adequades per a la determinació i la
comprovació dels fets. En aquest cas concret s’ordena a la secretària general que
pregui declaració als testimonis dels fets.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Donar resposta a la carta del ministre d’Economia i Territori de data 14 d’octubre,
i demanar la pavimentació dels trams viaris de titularitat comunal següents per a la
campanya 2015:

 El carrer del Turer (170 ml x 4 ml que són 680 m2 aprox.)
 El tram d’Arans que va de la CG3 a l’entrada de la urbanització les Ribes

(310 ml x 8 ml que són  2.480 m2 aprox.)
 La carretera de Sorteny (1.700 ml x 6 ml que són 10.200 m2 aprox.)

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3027314, de data 11 de novembre de 2014.

- Número 3027322, de data 11 de novembre de 2014.

Obra Menor:

- Número 3027047, de data 8 d’octubre de 2014.

- Número 3027193, de data 27 d’octubre de 2014.

Es resolen  favorablement les  propostes de despesa següents:

- AC 2014/34018 per un import de 297,83€.

- AC 2014/32878 per un import de 6.118,38€.

- AC 2014/32879  per un import de 6.508,44€.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Sol·licitud núm. 3024012 del 22 de gener de 2014 :

 Incoar un expedient administratiu per la resolució de divergències respecte
a la titularitat.

 Notificar als interessats, la instrucció del present expedient administratiu i
atorgar-los un període de 15 dies hàbils perquè puguin consultar la
documentació que es troba a l’expedient, formular al·legacions i aportar la
documentació que creguin necessària.

 Practicar els restants actes d’instrucció que siguin necessaris.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO pel Quinto de Nadal
organitzat per l’associació de pares i alumnes de l’escola Francesa d’Ordino.

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO per la Rifa de Nadal
organitzada per l’associació de pares i alumnes de l’escola Andorrana de 1era
ensenyança d’Ordino.

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO pel Quinto de Nadal
organitzat per l’escola Andorrana de 2na ensenyança de Santa Coloma.

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO pel sorteig de la Fira de
Nadal organitzat per l’oficina de Turisme d’Ordino.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala nova del CEO
mitjançant conveni 154/14.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acord:

Prescindir de les places d’aparcament de zona blava que es troben a l’interior de
l’edifici d’aparcament vertical,  mentre durin els treballs als soterranis del mateix.

CIRCULACIÓ:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Número de registre 3027112.

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

─ constat 21313.
─ constat 21437.
─ constat 21509.
─ constat 21589.

Es resolen favorablement el descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació :

 Constat 21343.
 Constat 21428.
 Constat 21235.
 Constat 21580.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Autoritzar el concessionari del refugi guardat Borda de Sorteny, la instal·lació
d’una estufa de pèl·lets al menjador del refugi, d’una potencia de 15 kw; la
xemeneia es connectarà a la xemeneia existent de la llar de foc. El tub serà
aparent entre l’estufa i la llar de foc amb el mínim d’impacte visual.
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 Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de
Sorteny per la temporada d’hivern 2014-2015:

 Resoldre l'expedient sancionador 008/2014 amb una multa de 151€.

 Resoldre l'expedient sancionador 009/2014 amb una multa de 301€.

BENESTAR SOCIAL

ESCOLA BRESSOL:

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el concurs per la neteja i desinfecció diària de l’Escola Bressol.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 13 novembre de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 20 DE NOVEMBRE DE  2014

DESENVOLUPAMENT DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 13 de novembre 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” 2014/752, per un import total de
417.987,97€.

Adult Federat Nen 2/5 Nen 6/12
Mitja pensió 41 € 37 € 25 € 30 €
Mitja pensió raclette/fondue 55 € 55 € 30 € 38 €
Menú Refugi 18 €
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 ACLO 2014/34802 i 34.804, per un import total de 6.432€.

 ACLO 2014/34801, per un import de 88,80€.

 ACLO 2014/34095 i OPNP 2014/34096, per un import total de 60,45€.

 ACLO 2014/34091 i OPNP 2014/34092 i 34093, per un import total de
15.289,69€.

 A proposta de la junta es dona conformitat a les dues propostes relatives a
SECNOA SAU.

 Renovar la pòlissa de crèdit que la societat té contractada de límit
333.400,00€ pel termini d’un any renovable.

 Renovar la pòlissa de crèdit que la societat té contractada de límit
466.760,00€ pel termini d’un any renovable.

GABINET DE CÒNSOLS

Acords:

 A proposta de la junta, donar conformitat al calendari de les sessions
ordinàries de Consell de Comú per al 2015.

FEBRER:
Dimecres 11, a les 17 h.
Tradicional dels arrendaments.

MARÇ
Dijous 26, a les 17 h.

ABRIL:
Dijous 30, a les 17 h.

MAIG:
Dijous 28, a les 17 h.
Tradicional de Sancogesma.

JUNY:
Dijous 25, a les 17 h.

JULIOL:
Dijous 30, a les 17 h.
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AGOST:
Dijous 27, a les 17 h.

SETEMBRE:
Dijous 24, a les 17 h.

OCTUBRE:
Dijous 29, a les 17 h.

NOVEMBRE:
Dijous 26, a les 17 h.

DESEMBRE:
Dilluns 28 de desembre, a les 11 h.
Tradicional de Sants Innocents.

ARXIU COMUNAL:

A proposta de la junta aprovar:

En relació a la conservació i a l’eliminació de la documentació dipositada a
l’arxiu comunal, atès que s’ha considerat que la documentació anterior a
l’aprovació de la Constitució serà considerada històrica, es resol que per la
documentació produïda posteriorment es procedirà de la forma següent:

 Conservar les sèries Ordres de Pagament i Recaptacions de Preus Públics
de Naturalesa no Tributària del Comú d’Ordino, durant un període de 7
anys des de la data del document. Un cop exhaurit el termini, els
pagaments corresponents als bens immobles es conservaran
permanentment i la resta es destruirà mitjançant la trituració dels
documents, a l’arxiu.

 Conservar les sèries Ordres de pagament d’Iniciatives Turístiques d’Ordino
SA, i Recaptacions dels ingressos d’Iniciatives Turístiques d’Ordino, SA
durant un període de 8 anys des de la data del document. Un cop exhaurit
el termini els pagaments corresponents als bens immobles es conservaran
permanentment i la resta es destruirà mitjançant la trituració dels
documents, a l’arxiu.

 En tots els casos el format de cobrament del TPV es podrà destruir passats
15 mesos de la data d’emissió.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acords:

 Deixar sense efecte el conveni aprovat per la Junta de Govern del 16
d’octubre de 2014, registrat amb el número 144/14. Aquest conveni no ha
estat signat.

 Donar conformitat al nou redactat del conveni 144/14. En aquest nou redactat
ha estat modificat l’article 13.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acord:

A proposta de la junta, es dóona conformitat de l’avís de dies festius del Comú
d’Ordino i del decret de festius de la parròquia per l’any 2015, segons els
redactats següents:

A V I S

Avís del 27-11-2014 pel qual es publica el calendari de dies festius dels departaments comunals
per l’any 2015.

Per acord del Consell de Comú de data 27 de novembre de 2014, el calendari de dies festius dels
departaments comunals queda fixat per a l’any 2015 com segueix :

GENER
1 Cap d’Any (dijous)
6 Reis (dimarts)

FEBRER
16 Carnaval (dilluns)

MARÇ
14 Dia de la Constitució (dissabte)

ABRIL
3 Divendres Sant (divendres)
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6 Dilluns de Pasqua (dilluns)

MAIG
1 Festa del treball (divendres)
25 Dilluns de Pentecosta (dilluns)

JUNY
29 Sant Pere (dilluns)

JULIOL
4, 5 i 6 Roser d’Ordino (dissabte, diumenge i dilluns)

AGOST
15 L’Assumpció (dissabte)

SETEMBRE
8 N. Sra. de Meritxell (dimarts)
16 St. Corneli i St. Ciprià (dimecres)

NOVEMBRE
1 Tots Sants (diumenge)

DESEMBRE
8 Immaculada Concepció (dimarts)
25 Nadal (divendres)
26 Sant Esteve (dissabte)

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

D E C R E T

Decret del 27-11-2014 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per
l’any 2015.

El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 27 de novembre de 2014,

Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 12 de novembre de 2014, pel qual es fixa el calendari
laboral per a l’any 2015,

DECRETA :

Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2015 són el 29 de juny, diada de St.
Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles :

Ordino
4, 5 i 6 de juliol, Festa del Roser
16 de setembre, Festa Major

Sornàs
16 d’agost, Festa Major
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Ansalonga
20 de gener, Sant Sebastià
29 de setembre, Festa Major

La Cortinada
5 i 6 de setembre, Festa Major

Llorts
1 i 2 d’agost, Festa Major

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3027223, de data 29 d’octubre de 2014.

─ Número 3027305, data 10 de novembre de 2014.

Cens de població:

─ Número 3027371, de data 14 de novembre de 2014.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 En motiu de les festes de Nadal, donar conformitat a:

 La realització d’un aperitiu amb tot el personal del Comú, dijous 18 de
desembre .

 A obsequiar a cada treballador del Comú amb un val de descompte de
40€.

- Vist que cap dels candidats s’ajusta al perfil requerit pel lloc de treball d’operari
de manteniment-xòfer (BOPA 60 del 15-10-2014) declarar desert l’edicte i
tornar a convocar-lo.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acord:

A proposta de la junta es dona conformitat a :

Aprovar provisionalment la complementació de l’ultima modificació provisional
aprovada en data 23 d’octubre, de les Ordinacions reguladores de la normativa
subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP d’Ordino, afegint un nou apartat l)
a l’article 105  i modificar el redactat de l’article 174.1.a); facultar qualsevol
d’ambdós cònsols a signar-lo i procedir a la seva publicació al BOPA. A tal efecte,
enviar una carta a Govern perquè la Comissió Tècnica d’Urbanisme faci l’informe
preceptiu.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

Resoldre favorablement la sol·licitud següent:

 Número 3027243 de data 30 d’octubre 2014.

 Amb la voluntat de contemplar al registre de cadastre el tipus i ús actual dels
béns immobles, atès l’article 53 de l’Ordinació reguladora de la normativa
subsidiària i de rehabilitació d’edificis, així com les consideracions del titular,
donar conformitat a la modificació de les dades relatives al “tipus” i “ús” al
registre de cadastre segons queda indicat en el quadre següent:

Codi
edifici

Tipus
edifici ús

306-088 Rural Habitatge no
permanent

306-102 Rural Habitatge no
permanent

300-001 Rural Habitatge no
permanent

300-010 Rural Habitatge no
permanent

306-007 Rural Habitatge no
permanent

306-071 Rural Habitatge no
permanent

301-259 Rural Agrícola i ramader
308-066 Rural Habitatge no
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permanent

308-051 Rural Habitatge no
permanent

307-085 Rural Habitatge no
permanent

301-230 Rural Agrícola i ramader

301-401 Rural Habitatge no
permanent

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:
Donar conformitat al conveni 157/14.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern
del 20 de novembre de 2014, per unanimitat.

3. Proposta d’aprovació del pressupost 2015, de l'Ordinació
pressupostària corresponent i de la memòria justificativa d’ingressos.

S'aprova per unanimitat.

4. Proposta d'aprovació de l'Ordinació tributària 2015.

S'aprova per unanimitat.

5. Proposta d'aprovació de l'Ordinació de preus públics 2015.

S'aprova per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 27
de novembre de 2014.

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


