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CONSELL DE COMU
28 D'ABRIL DE 2016

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33 h
Hora d’acabament: 13.39 h

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu

La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez.

Excusen la seva absència: els Honorables consellers Sr. Xavier Herver Merino i
Sr. Marc Pons Pons.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 17 de març de
2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 15, 21 i 29 de març i 4, 11 i 18 d’abril de 2016.

3. Adjudicació definitiva del concurs per la concessió administrativa per a
l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús
de l’aigua per la producció d’energia elèctrica.
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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. Eva Choy demana incloure una pregunta relativa al representant d'Ordino
a la Comissió Tècnica d'Urbanisme.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
17 de març de 2016

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.

La Sra. Eva Choy demana incloure les aportacions que van fer en relació al
marc pressupostari tot i que no van precisar la constància amb acta.

El Sr. Cònsol major confirma que s'inclouran.

S'aprova l'acta en el seu contingut d'acords per unanimitat.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 15, 21 i
29 de març i 4, 11 i 18 d'abril de 2016

JUNTA DEL 15 DE MARÇ DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:
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- Número 3032472, de data 8 de març de 2016.

- Número 3032493, de data 10 de març de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acord:

En compliment de la transacció judicial de data 14 d’octubre de 2015, signada en
el marc de la causa AD-0020-2/2012 donar conformitat a:

 Modificar el límit i la superfície de la parcel·la núm. 15 de la urbanització Prada
del Serrat, amb referència cadastral 3U01145, en el sentit d’inscriure al registre
del cadastre l’esmentada parcel·la amb una superfície de 1.097,93 m² i dins
els límits i confrontacions definits en el plànol adjuntat a l’edicte de data 25 de
març de 2015, publicat al BOPA núm. 23 de l’1 d’abril de 2015.

 Comunicar aquesta inscripció al titular d’aquesta unitat cadastral.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL

Acord:

Donar conformitat al conveni 22/2016.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Acord:

Atenent al que estableix l’article 8.1, 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, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional
d’electors, amb el text següent:

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 2016, el Comú d’Ordino publicarà les llistes provisionals d’electors.
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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:

Comerç:

─ Número 3032268, de data 16 de febrer de 2016.

─ Número 3032352, de data 24 de febrer de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 834 del 21 al 24 de
març.

 Publicar un edicte intern per ocupar el lloc de treball de treballador/a social del
SAD.

 Donar conformitat a la demanda efectuada per l’escola andorrana de 2a
ensenyança d’Ordino per a què una alumna amb necessitats educatives
especials derivades d’una discapacitat pugui fer una estada formativa amb
reforç a l’escola bressol, tots els dilluns de 8:45h a 13:30h, acompanyada
d’una tutora, a partir del 4 d’abril fins el 13 de juny.

 Donar conformitat a l'ampliació de l'horari de disponibilitat horària del personal
del Servei de Manteniment. Aquesta modificació s'aplicarà a partir de l'1 d'abril
i a final d'any es valorarà la seva continuïtat.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acord:

Donar conformitat al decret de regulació de l’estacionament de vehicles a les
carreteres secundaries i zones amb risc d’allaus d’Ordino.
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TURISME I ESPORTS

TURISME

Acord:

Donar per resolt el contracte per a l’organització de la mostra gastronòmica
d’Andorra.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/7177 per un import de 1.750€, sense IGI,

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/88, per un import total de 9.977,04€
“O” 2016/86, per un import total de 736,02€

 OPNP 2016/7092, per un import de 32€.

 2016/7023, 7024 i 7025, per un import total de 1.065,80€.

 2016/7026, 7027 i 7028, per un import total de 1.177,50€.

 Modificació pressupostària:

 Ampliació de crèdit a l’Escola de música per un import de 8.31,90€.

 A proposta de la junta, es dona conformitat la generació de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de
2.181,96€.
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 Subhasta de béns:

 Donar conformitat a declarar deserta la subhasta per a la venda de béns
convocada per edicte del 3 de febrer del 2016, per manca de presentació
de licitadors a l’acte del 10 de març del 2016.

 Publicar un nou edicte de subhasta d’aquest material, rebaixant el preu de
sortida d’un 50%.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 15 de març del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 21 DE MARÇ DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 de març de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3032569, de data 17 de març de 2016.

- Número 3032570, de data 17 de març de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS

Mitjançant l’autorització de despesa número 201600009738, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar un concurs
públic per a la contractació d’una empresa per realitzar una part dels treballs de
jardineria de la Parròquia d’Ordino i publicar l’edicte corresponent. (Codi
PB/CSSU/16-C).
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3032427, de data 3 de març de 2016.

─ Número 3032515, de data 11 de març de 2016.

─ Número 3032531, de data 11 de març de 2016.

Terrasses de bar:

Número 3032527, de data 11 de març de 2016.

Cens electoral:

Número 3032563, de data 16 de març de 2016.

Acord :

Per donar resposta a la demanda efectuada per la MI Subsíndica general per
carta de data 19 de febrer d'enguany, en la que sol·licita dades de la participació
electoral desglossades per edat, sexe, lloc de naixement, anys de residència al
país i número d’eleccions on s’ha participat, amb dades anonimitzades.

Vist que el programa del cens electoral del que disposen els comuns no permet
aportar totes aquestes dades,

En base a la proposta efectuada per la Secretaria d'Estat de relacions
institucionals, per a que sigui el Departament d’Estadística de Govern que tracti
aquestes dades creuant-les amb altres programes informàtics,

Autoritzar el Departament d’Estadística de Govern a accedir a les dades del cens
electoral de Comú d'Ordino per realitzar exclusivament aquest tractament,
recordant que aquestes dades són de caràcter personal i que cal atendre al que
estableix, en els supòsits escaients, la Llei 15/2003 de protecció de dades de
caràcter personal.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Vista la creació de la Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i
Dinamització; vist que les tasques desenvolupades pel lloc de treball de cap de
secció d’activitats i promoció estan relacionades amb la vessant de
dinamització, donar conformitat perquè aquest lloc de treball passi a dependre
de la Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització a partir
de l’1 d’abril de 2016. Actualment aquest lloc de treball figura a l’organigrama
del departament de Cultura i està ocupat pel funcionari 578.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar 7 monitors de
lleure pel casal d’estiu en qualitat d’agents de l’administració de caràcter
eventual, de l’1 de juliol al 7 de setembre.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar 2 monitors per la
setmana de colònies del mes d’agost.

 Vist que no s’ha presentat cap sol.licitud, declarar desert l’edicte intern per a
cobrir la plaça d’informador/a del punt d’informació juvenil i convocar edicte
públic en tant que agent de l’administració de caràcter eventual .

 Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual 560 del 29 de
març a l’1 d’abril i 1000 del 21 al 24 de març.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 201600007863 per un import de 1.212,20€.

 AC 201600011519 per un import de 8.814,37€.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament :

 Relació d’ordres de pagament:
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“O” 2016/101, per un import total de 4.881,09€.
“O” 2016/103, per un import total de 4.185,56€.

 Publicar al BOPA l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2016 i data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:

 L’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals  i la Taxa de serveis públics vinculada.

 La Taxa de manteniment de cementiris

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 21 de març del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 29 DE MARÇ DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de març de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3031542, de data 11 de desembre de 2015.

- Número 3032602, de data 21 de març de 2016.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

- AC 2016/9486 per un import de 3.779,35€.

- AC 2016/9502 per un import de 2.207,28€.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens de població:

Número 3032612.

Comerç

─ Número 3032384, de data 29 de febrer de 2016.

─ Número 3032573, de data 17 de març de 2016.

Terrasses de bar

Número 3032350, de data 24 de febrer de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/003.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar un/a informador/a
turístic/a en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual, del 27 de
juny al 4 de setembre d'enguany.

 Es dóna conformitat a la creació del Departament Dinamització.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2016/9552 per un import de 6.720 euros.

 AC 2016/9551 per un import de 1.600 euros.
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DINAMITZACIÓ

Acords:

Donar conformitat a la proposta musical de les Nits Obertes d’Ordino per a l’estiu
de 2016.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/130, per un import total de 15.918,26€.
“O” 2016/128, per un import total de 1.092,51€.

 LO 2016/9478, per un import de 480€.

Atorgament de subvencions a entitats esportives:

ACLO 2016/9635, per un import de 1.000€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 29 de març del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 4 D'ABRIL DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de març de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acords :

- Donar conformitat al conveni 28/2016.
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- Donar conformitat al conveni 29/2016.

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3032609, de data 22 de març de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Acord :

Donar conformitat a la demanda de l'Automobil Club mitjançant carta  de data  4
de març de 2015 i acordar el permís pel tancament de la carretera CS380 el
dissabte 10 i el diumenge 11 de setembre de 2016, en els horaris que ens seran
comunicats en breu, des del pk 22.3 davant l'edifici de l'hortell fins el pk 25.64, la
Coma del Forat d'Arcalis, per a dur a terme la Pujada automobilística Ordino-
Arcalís, que puntua pels campionats nacionals de muntanya d'Espanya i per
primer cop pel campionat de França de l'especialitat i els campionats de
Catalunya.

Així mateix es confirma el compromís de col·laboració del servei de circulació en
el tancament de la carretera.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3032648, de data 31 de març de 2016.

Terrasses de bar:

Número 3032648, de data 31 de març de 2016.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acord:

Vist que no s’ha presentat cap sol·licitud, declarar desert l’edicte intern per a
cobrir la plaça de coordinador/a del SAD i convocar un edicte públic per
contractar un agent de l’administració de caràcter indefinit.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Acord:

Donar conformitat al conveni 30/2016.

DINAMITZACIÓ

Acord:

Donar conformitat a la programació per a la festa parroquial de Sant Pere per al
2016, amb el actes següents:

 Dimarts 28 de juny, a la plaça de Prat de Call:
20.30h - costellada popular
22.00h - rifa, amb lot proveït pels comerços d’Ordino
22.30h - ball de nit amb el Duo Bugati

 Dimecres 29 de juny, al Serrat:
12.00h - missa a la capella de Sant Pere
13.00h - aperitiu (lloc a determinar)

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acords:

 Donar conformitat a les bases del concurs de fotografia d’instagram previst del
dijous 7 al diumenge 10 d’abril, per la celebració del dia mundial de la salut i
l’esport, dins del marc del 20è aniversari del CEO,

 Donar conformitat a oferir al guanyador del concurs de fotografia d’instagram,
una panera de fruita ecològica (25€) i la gratuïtat de la quota contractada de
juliol a desembre de 2016.
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 Donar conformitat a la promoció de captació de socis prevista pel dissabte 23
d’abril, diada de Sant Jordi.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/152, per un import total de 240€.
“O” 2016/151, per un import total de 3.426,74€.

 ACLO 2016/9782, per un import de 33,66€.

 LO 2016/9777 i OPNP 2016/9779 i 9780, per un import total de
44.265,60€.

 LO 2016/9781, per un import de 27.879,23€.

 LO 2016/9770 i 9771, per un import total de 12.454,07€.

 LO 2016/9769, per un import de 6.496€.

 2016/9783, per un import de 257,75€.

 2016/9784, per un import de 60€.

 2016/9785, per un import de 114,75€.

 2016/9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796 9797, 9798 i 9799, per un
import total de 3.280,62€.

Atorgament de subvencions a entitats esportives:

 ACLO 2016/10108, per un import de 1.500€.

 ACLO 2016/10161, per un import màxim de 100.000€.

 ACLO 2016/10310, per un import de 60.000€.
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Atorgament de subvencions a entitats culturals.

 ACLO 2016/10328, per un import de 23.500€.

 ACLO 2016/10335 per un import de 5.200€.

– Modificacions pressupostàries:

 Ampliació de crèdit per un import total de 24.000€ amb efecte a totes les
conselleries.

 Transferència de crèdit per formalitzar la reestructuració pressupostària
derivada de la creació del nou Departament de Dinamització.

 A proposta de la junta donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 4 d'abril del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 11 D'ABRIL DE 2016

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data  4 d’abril de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acord:

Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el conveni
urbanístic de cessió anticipada de terreny de la UA-84B.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3032688, de data 5 d’abril de 2016.

- Número 3032725, de data 8 d’abril de 2016.
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Obra Major:

Número 3032389, de data 29 de febrer de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acord:

Donar conformitat perquè al registre del cadastre es modifiquin les dades de codi
308-014, als efectes de contemplar-hi la seva situació actual, d’acord amb els
plànols actualitzats que ha lliurat la propietat.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la sanció de
circulació següent:
 Constat número 23739.

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

 Constat número 23608.

 Constat número 23553.

 Constat número 23623.

 Constat número 23838.

 Constat número 23756.

 Constat número 23708.

 Constat número 23497.

 Constat número 23493.

 Constat número 23584.



CC/2016-04-28 17/26

 Constat número 23544.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Acord:

Aprovar el plec de bases per convocar el concurs públic d’idees per la realització
d’un bosc artístic amb el codi: PB/CXO/16-F.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 11343, per un import de 840€.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3032417, de data 2 de març de 2016.

─ Número 3032586, de data 18 de març de 2016.

─ Número 3032660, de data 31 de març de 2016.

─ Número 3032661, de data 31 de març de 2016.

Cens electoral.

Número 3032687, de data 5 d’abril de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter indefinit 226 a assistir al Curs
“Herramientas para el entrenamiento en comunicación y liderazgo ascendente,
descendente y entre iguales II” els dies 6 i 7 de maig.
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 Autoritzar el funcionari 980 a assistir al curs “1ers auxilis psicològics en
situacions de crisi i emergències” els dies 6 i 7 de juny.

 Donar conformitat a la contractació dels agents de l'administració de caràcter
eventual 970 i 927 a partir de l’1 de maig de 2016.

 Donar conformitat a la contractació dels agents de l'administració de caràcter
eventual 614, 263 i 891 a partir de l’1 de maig de 2016.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per a contractar tres operaris de
manteniment en qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/11334, per un import 2.905,10€

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acord:

Treure la barana situada al berenador del pont del Vilaró.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acords:

 Donar conformitat al conveni 30/2016.

 Donar conformitat a la promoció de captació de socis prevista pels mesos de
maig i juny 2016:

 60€/2 mesos (30 €/maig i/o 30 €/juny) i gaudir dels avantatges de la
Quota+.

 Matricula gratuïta en el cas de fer-se soci a partir de juliol, amb quota anyal.

 Donar conformitat a la celebració de la 4rta Trobada Canillo - Ordino que
tindrà lloc el diumenge 12 de juny al Coll d’Ordino amb la realització d’una
cursa d’orientació, amb el cost assumit pel Comú d’Ordino.
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Després de la cursa s’oferirà una costellada popular per a tots els participants,
amb el cost assumit pel Comú de Canillo.

Així mateix donar conformitat al preu de la inscripció de 5€ (a partir de 8 anys) i
3€ pel dinar dels acompanyants.

Es regalarà 1 entrada al CEO d’un dia i 1 entrada a la mina de Llorts a cada
participant.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/11330, per un import de 1.100€ IGI inclòs.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/168, per un import total de 110€.
“O” 2016/167, per un import total de 5.337,24€.

 ACLO 2016/11333, per un import de 8.000€.

 2016/10607, per un import de 2.744,61€.

 Embargaments:

A proposta de la junta, es dona conformitat al protocol 33/2016.

 Modificació de l’ordinació de preus públics 2016:

A proposta de la junta, es dona conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2016.

 Reconduccions de compromisos de despesa a l’exercici 2016:

A proposta de la junta es dona conformitat a la reconducció al pressupost
2016 dels compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici
2015, per un import total de 579.675,79€.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 11 d'abril del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 18 D'ABRIL DE 2016

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS

Acords :

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la concessió de l’explotació d'un local ubicat a la
plaça de turisme i publicar l’edicte corresponent. (Codi: PB/CCO/16G).

ARXIU

A proposta de la junta, es dona conformitat al següent:

Vist el Reglament del Servei d'Arxiu Comunal del Comú d'Ordino, article 28,

D’acord amb el que disposa I'article 13 de I'Ordinació de modificació de
l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú d'Ordino, el Comú d'Ordino
en la seva sessió del 28 d’abril de 2016, acorda la formació de la comissió
següent :

Presidenta: Gemma Riba Casal, cònsol menor.
Vocals:

Eva Choy Guiu, consellera.
Zita Barrio Lopez, secretària general.
Puri Ramos Martin, responsable del SAC.
Gilbert Blasi Font, jurista de la corporació.
Susanna Vela Palomares, cap de l'Àrea d'Arxius i Gestió de
Documents de Govern.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acords:

 Expedient 002/2016.

 Expedient 003/2016.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

 Número 3032750, de data 12 d’abril de 2016.

 Número 3032793, de data 14 d’abril de 2016

Obra Major:

Número 3032367, de data 25 de febrer de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS

Acords:

 Donar conformitat al conveni 36/2016.

 Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’associació de veterans de
futbol d’Andorra, mitjançant carta de data 25 de febrer de 2016, per la cessió
de 3 carpes de 3x3, amb motiu de l’organització de la 7ª edició del torneig de
veterans internacional que tindrà lloc el 18 i 19 de juny. Aquestes carpes
s’ubicaran al camp de futbol del centre de Tecnificació d’Ordino. Es preveu la
participació d’unes 800 persones.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

 Donar conformitat a continuar amb el mateix procediment utilitzat fins ara per a
la emissió de forfets anyals de Vallnord Bike & Ski, per l’estiu 2016 i la
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temporada d’hivern 2016-2017, és a dir,  expedir a cada resident el document
que aquest sol·liciti.

─ Donar conformitat a la demanda presentada per la Sra. Eva Garcia Alba, titular
del comerç SNACK BAR QUIM, per modificar el mobiliari de terrassa de bar,
segons el projecte presentat.

Es resolen  favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3032556, de data 16 de març de 2016.

─ Número 3032638, de data 30 de març de 2016.

─ Número 3032662, de data 31 de març de 2016.

─ Número 3032696, de data 6 d’abril de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per a contractar 4 agents de
l’administració de caràcter eventual per a realitzar tasques de suport als
agents de medi ambient durant els mesos de juny, juliol i agost.

 Donar conformitat a la demanda de reducció de jornada laboral sol·licitada pel
funcionari 417 a partir del proper mes de setembre.

 Donar conformitat al projecte d’implantació de les “intel·ligències múltiples” a
l’escola bressol.

 Prorrogar el contracte de l'agent de l'administració de caràcter eventual 069
fins que finalitzi el procés de selecció del lloc de treball que ocupa.

DINAMITZACIÓ

Donar conformitat al contracte 37/2016.
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TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

 Obsequiar a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, amb 10 exemplars
de cada un dels llibres de fotografies titulats: Parc natural de la Vall de Sorteny
i Ordino Arcalís Vestit de Blanc, per a ésser utilitzats com a regal pels
corredors.

 Cedir l’ús de la sala del Consell de l’antiga Casa Comuna, com a sala de
premsa per a l’esdeveniment Andorra Ultra Trail Vallnord, des del dijous 14 de
juliol al diumenge 17 de juliol de 2016.

 Cedir dues places de garatge a l’aparcament vertical, des del dia 14 al 17 de
juliol de 2016.

 Donar conformitat a l’addenda al contracte 79/2015.

 Donar conformitat al contracte 38/2016.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la contractació d’una empresa per efectuar
les anàlisis de superfícies i d’aigua de diferents zones del Centre i publicar
l’edicte corresponent. Codi: PB/CSSO/16-E.

 Donar conformitat a tancar la zona aquàtica del CEO, és a dir les piscines i la
zona de relaxació, del 27 de juny al 17 de juliol de 2016.

Així mateix, donar conformitat a tancar el CEO del dijous 14 al 17 de juliol de
2016, per donar accés exclusiu als participants de l’Andorra Ultra Trail Vallnord
i alhora aprofitar per efectuar tasques de neteja a fons i petits treballs al gimnàs
i sales d’activitats.



CC/2016-04-28 24/26

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/196 per un import total de 138,99€.
“O” 2016/195 per un import total de 42.571,19€

 OPNP 2016/11542, per un import de 16€.

 ACLO 2016/11593, per un import de 22,33€.

 2016/11547, 11548 i 11549, per un import total de 4.205,45€.

 2016/11594, 11595, 11596, 11597 i 11598, per un import total de
2.202,4€.

 LO 2016 per un import de 6.520,50€.

 Central de compres:

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs per l’homologació del subministrament de pneumàtics per
als vehicles del Comú d’Ordino. (Codi PB/CSO/16-A).

 Modificació pressupostària:

A proposta de la junta s'aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria d’obres
públiques, per un import de 5.986,63€.

 Anul·lació de sancions:

S’ha informat al Departament de Finances de la següent relació de deutes per
sancions de circulació, les quals han estat motiu de presentació de plec de
descàrrec. Mentre existeix un plec en curs de resolució la tramitació de
reclamació de deutes de les sancions implicades queda en suspens, per
aquest motiu, es dóna conformitat a l’anul·lació per prescripció d’aquestes
sancions, motivada per inacció en la tramitació i resolució dels plecs de
descàrrec.
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Data constat Núm. constat
21/6/2015 22869
06/7/2015 22925
20/7/2015 23026
20/7/2015 23027
25/7/2015 23060
19/6/2015 22917
29/7/2015 23066
17/5/2015 22645
6/8/2015 23086
2/9/2015 23072
10/9/2015 23110
10/9/2015 23111
21/9/2015 23378
21/9/2015 23212
2/10/2015 23486
29/8/2015 23279

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 18 d'abril del 2016, per unanimitat.

3. Adjudicació definitiva del concurs per la concessió
administrativa per a l’ocupació i l’ús de béns de domini
públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per la
producció d’energia elèctrica:

El Sr. Cònsol major fa una explicació del conveni.

S'aprova per unanimitat

Assumptes no previstos a l’ordre del dia :

Pren la paraula la Sra. Sandra Tudó i fa referència a la noticia apareguda a les
xarxes socials de la condemna per infracció emesa pel tribunal de justícia cap el
representant del Comú d'Ordino a la CTU, demana quin és el posicionament de la
majoria en aquest aspecte, no qüestionen la decisió sinó que volen conèixer la
posició envers aquesta noticia negativa per la parròquia i que pot generar
desconfiança cap el càrrec d’aquesta persona.

El Cònsol major indica que l'actual mandat no ha nomenat encara el representant
a la CTU, que aquesta persona ha estat nomenada per l'anterior mandat fins al 31
de desembre de 2015, i mentre no es nomeni aquesta persona està en funcions.
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El nomenament del nou representant es tancarà en el curs de la setmana. El
Cònsol major confirma que no serà la mateixa persona.

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del  Comú, Vist i plau,
La  secretària  general El cònsol major
Zita Barrio Lopez J. Àngel Mortés Pons
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CONSELL DE COMU
28 D'ABRIL DE 2016

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33 h
Hora d’acabament: 13.39 h

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu

La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez.

Excusen la seva absència: els Honorables consellers Sr. Xavier Herver Merino i
Sr. Marc Pons Pons.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 17 de març de
2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 15, 21 i 29 de març i 4, 11 i 18 d’abril de 2016.

3. Adjudicació definitiva del concurs per la concessió administrativa per a
l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús
de l’aigua per la producció d’energia elèctrica.
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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. Eva Choy demana incloure una pregunta relativa al representant d'Ordino
a la Comissió Tècnica d'Urbanisme.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
17 de març de 2016

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.

La Sra. Eva Choy demana incloure les aportacions que van fer en relació al
marc pressupostari tot i que no van precisar la constància amb acta.

El Sr. Cònsol major confirma que s'inclouran.

S'aprova l'acta en el seu contingut d'acords per unanimitat.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 15, 21 i
29 de març i 4, 11 i 18 d'abril de 2016

JUNTA DEL 15 DE MARÇ DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:
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- Número 3032472, de data 8 de març de 2016.

- Número 3032493, de data 10 de març de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acord:

En compliment de la transacció judicial de data 14 d’octubre de 2015, signada en
el marc de la causa AD-0020-2/2012 donar conformitat a:

 Modificar el límit i la superfície de la parcel·la núm. 15 de la urbanització Prada
del Serrat, amb referència cadastral 3U01145, en el sentit d’inscriure al registre
del cadastre l’esmentada parcel·la amb una superfície de 1.097,93 m² i dins
els límits i confrontacions definits en el plànol adjuntat a l’edicte de data 25 de
març de 2015, publicat al BOPA núm. 23 de l’1 d’abril de 2015.

 Comunicar aquesta inscripció al titular d’aquesta unitat cadastral.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL

Acord:

Donar conformitat al conveni 22/2016.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Acord:

Atenent al que estableix l’article 8.1, 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, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional
d’electors, amb el text següent:

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 2016, el Comú d’Ordino publicarà les llistes provisionals d’electors.
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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:

Comerç:

─ Número 3032268, de data 16 de febrer de 2016.

─ Número 3032352, de data 24 de febrer de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 834 del 21 al 24 de
març.

 Publicar un edicte intern per ocupar el lloc de treball de treballador/a social del
SAD.

 Donar conformitat a la demanda efectuada per l’escola andorrana de 2a
ensenyança d’Ordino per a què una alumna amb necessitats educatives
especials derivades d’una discapacitat pugui fer una estada formativa amb
reforç a l’escola bressol, tots els dilluns de 8:45h a 13:30h, acompanyada
d’una tutora, a partir del 4 d’abril fins el 13 de juny.

 Donar conformitat a l'ampliació de l'horari de disponibilitat horària del personal
del Servei de Manteniment. Aquesta modificació s'aplicarà a partir de l'1 d'abril
i a final d'any es valorarà la seva continuïtat.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acord:

Donar conformitat al decret de regulació de l’estacionament de vehicles a les
carreteres secundaries i zones amb risc d’allaus d’Ordino.
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TURISME I ESPORTS

TURISME

Acord:

Donar per resolt el contracte per a l’organització de la mostra gastronòmica
d’Andorra.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/7177 per un import de 1.750€, sense IGI,

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/88, per un import total de 9.977,04€
“O” 2016/86, per un import total de 736,02€

 OPNP 2016/7092, per un import de 32€.

 2016/7023, 7024 i 7025, per un import total de 1.065,80€.

 2016/7026, 7027 i 7028, per un import total de 1.177,50€.

 Modificació pressupostària:

 Ampliació de crèdit a l’Escola de música per un import de 8.31,90€.

 A proposta de la junta, es dona conformitat la generació de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de
2.181,96€.
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 Subhasta de béns:

 Donar conformitat a declarar deserta la subhasta per a la venda de béns
convocada per edicte del 3 de febrer del 2016, per manca de presentació
de licitadors a l’acte del 10 de març del 2016.

 Publicar un nou edicte de subhasta d’aquest material, rebaixant el preu de
sortida d’un 50%.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 15 de març del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 21 DE MARÇ DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 de març de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3032569, de data 17 de març de 2016.

- Número 3032570, de data 17 de març de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS

Mitjançant l’autorització de despesa número 201600009738, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar un concurs
públic per a la contractació d’una empresa per realitzar una part dels treballs de
jardineria de la Parròquia d’Ordino i publicar l’edicte corresponent. (Codi
PB/CSSU/16-C).
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3032427, de data 3 de març de 2016.

─ Número 3032515, de data 11 de març de 2016.

─ Número 3032531, de data 11 de març de 2016.

Terrasses de bar:

Número 3032527, de data 11 de març de 2016.

Cens electoral:

Número 3032563, de data 16 de març de 2016.

Acord :

Per donar resposta a la demanda efectuada per la MI Subsíndica general per
carta de data 19 de febrer d'enguany, en la que sol·licita dades de la participació
electoral desglossades per edat, sexe, lloc de naixement, anys de residència al
país i número d’eleccions on s’ha participat, amb dades anonimitzades.

Vist que el programa del cens electoral del que disposen els comuns no permet
aportar totes aquestes dades,

En base a la proposta efectuada per la Secretaria d'Estat de relacions
institucionals, per a que sigui el Departament d’Estadística de Govern que tracti
aquestes dades creuant-les amb altres programes informàtics,

Autoritzar el Departament d’Estadística de Govern a accedir a les dades del cens
electoral de Comú d'Ordino per realitzar exclusivament aquest tractament,
recordant que aquestes dades són de caràcter personal i que cal atendre al que
estableix, en els supòsits escaients, la Llei 15/2003 de protecció de dades de
caràcter personal.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Vista la creació de la Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i
Dinamització; vist que les tasques desenvolupades pel lloc de treball de cap de
secció d’activitats i promoció estan relacionades amb la vessant de
dinamització, donar conformitat perquè aquest lloc de treball passi a dependre
de la Conselleria d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització a partir
de l’1 d’abril de 2016. Actualment aquest lloc de treball figura a l’organigrama
del departament de Cultura i està ocupat pel funcionari 578.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar 7 monitors de
lleure pel casal d’estiu en qualitat d’agents de l’administració de caràcter
eventual, de l’1 de juliol al 7 de setembre.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar 2 monitors per la
setmana de colònies del mes d’agost.

 Vist que no s’ha presentat cap sol.licitud, declarar desert l’edicte intern per a
cobrir la plaça d’informador/a del punt d’informació juvenil i convocar edicte
públic en tant que agent de l’administració de caràcter eventual .

 Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual 560 del 29 de
març a l’1 d’abril i 1000 del 21 al 24 de març.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 201600007863 per un import de 1.212,20€.

 AC 201600011519 per un import de 8.814,37€.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament :

 Relació d’ordres de pagament:
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“O” 2016/101, per un import total de 4.881,09€.
“O” 2016/103, per un import total de 4.185,56€.

 Publicar al BOPA l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2016 i data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:

 L’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals  i la Taxa de serveis públics vinculada.

 La Taxa de manteniment de cementiris

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 21 de març del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 29 DE MARÇ DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de març de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3031542, de data 11 de desembre de 2015.

- Número 3032602, de data 21 de març de 2016.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

- AC 2016/9486 per un import de 3.779,35€.

- AC 2016/9502 per un import de 2.207,28€.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens de població:

Número 3032612.

Comerç

─ Número 3032384, de data 29 de febrer de 2016.

─ Número 3032573, de data 17 de març de 2016.

Terrasses de bar

Número 3032350, de data 24 de febrer de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/003.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per contractar un/a informador/a
turístic/a en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual, del 27 de
juny al 4 de setembre d'enguany.

 Es dóna conformitat a la creació del Departament Dinamització.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2016/9552 per un import de 6.720 euros.

 AC 2016/9551 per un import de 1.600 euros.
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DINAMITZACIÓ

Acords:

Donar conformitat a la proposta musical de les Nits Obertes d’Ordino per a l’estiu
de 2016.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/130, per un import total de 15.918,26€.
“O” 2016/128, per un import total de 1.092,51€.

 LO 2016/9478, per un import de 480€.

Atorgament de subvencions a entitats esportives:

ACLO 2016/9635, per un import de 1.000€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 29 de març del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 4 D'ABRIL DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 de març de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acords :

- Donar conformitat al conveni 28/2016.
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- Donar conformitat al conveni 29/2016.

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3032609, de data 22 de març de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Acord :

Donar conformitat a la demanda de l'Automobil Club mitjançant carta  de data  4
de març de 2015 i acordar el permís pel tancament de la carretera CS380 el
dissabte 10 i el diumenge 11 de setembre de 2016, en els horaris que ens seran
comunicats en breu, des del pk 22.3 davant l'edifici de l'hortell fins el pk 25.64, la
Coma del Forat d'Arcalis, per a dur a terme la Pujada automobilística Ordino-
Arcalís, que puntua pels campionats nacionals de muntanya d'Espanya i per
primer cop pel campionat de França de l'especialitat i els campionats de
Catalunya.

Així mateix es confirma el compromís de col·laboració del servei de circulació en
el tancament de la carretera.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3032648, de data 31 de març de 2016.

Terrasses de bar:

Número 3032648, de data 31 de març de 2016.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acord:

Vist que no s’ha presentat cap sol·licitud, declarar desert l’edicte intern per a
cobrir la plaça de coordinador/a del SAD i convocar un edicte públic per
contractar un agent de l’administració de caràcter indefinit.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Acord:

Donar conformitat al conveni 30/2016.

DINAMITZACIÓ

Acord:

Donar conformitat a la programació per a la festa parroquial de Sant Pere per al
2016, amb el actes següents:

 Dimarts 28 de juny, a la plaça de Prat de Call:
20.30h - costellada popular
22.00h - rifa, amb lot proveït pels comerços d’Ordino
22.30h - ball de nit amb el Duo Bugati

 Dimecres 29 de juny, al Serrat:
12.00h - missa a la capella de Sant Pere
13.00h - aperitiu (lloc a determinar)

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acords:

 Donar conformitat a les bases del concurs de fotografia d’instagram previst del
dijous 7 al diumenge 10 d’abril, per la celebració del dia mundial de la salut i
l’esport, dins del marc del 20è aniversari del CEO,

 Donar conformitat a oferir al guanyador del concurs de fotografia d’instagram,
una panera de fruita ecològica (25€) i la gratuïtat de la quota contractada de
juliol a desembre de 2016.
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 Donar conformitat a la promoció de captació de socis prevista pel dissabte 23
d’abril, diada de Sant Jordi.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/152, per un import total de 240€.
“O” 2016/151, per un import total de 3.426,74€.

 ACLO 2016/9782, per un import de 33,66€.

 LO 2016/9777 i OPNP 2016/9779 i 9780, per un import total de
44.265,60€.

 LO 2016/9781, per un import de 27.879,23€.

 LO 2016/9770 i 9771, per un import total de 12.454,07€.

 LO 2016/9769, per un import de 6.496€.

 2016/9783, per un import de 257,75€.

 2016/9784, per un import de 60€.

 2016/9785, per un import de 114,75€.

 2016/9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796 9797, 9798 i 9799, per un
import total de 3.280,62€.

Atorgament de subvencions a entitats esportives:

 ACLO 2016/10108, per un import de 1.500€.

 ACLO 2016/10161, per un import màxim de 100.000€.

 ACLO 2016/10310, per un import de 60.000€.
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Atorgament de subvencions a entitats culturals.

 ACLO 2016/10328, per un import de 23.500€.

 ACLO 2016/10335 per un import de 5.200€.

– Modificacions pressupostàries:

 Ampliació de crèdit per un import total de 24.000€ amb efecte a totes les
conselleries.

 Transferència de crèdit per formalitzar la reestructuració pressupostària
derivada de la creació del nou Departament de Dinamització.

 A proposta de la junta donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 4 d'abril del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 11 D'ABRIL DE 2016

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data  4 d’abril de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acord:

Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, el conveni
urbanístic de cessió anticipada de terreny de la UA-84B.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3032688, de data 5 d’abril de 2016.

- Número 3032725, de data 8 d’abril de 2016.
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Obra Major:

Número 3032389, de data 29 de febrer de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI

Acord:

Donar conformitat perquè al registre del cadastre es modifiquin les dades de codi
308-014, als efectes de contemplar-hi la seva situació actual, d’acord amb els
plànols actualitzats que ha lliurat la propietat.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la sanció de
circulació següent:
 Constat número 23739.

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

 Constat número 23608.

 Constat número 23553.

 Constat número 23623.

 Constat número 23838.

 Constat número 23756.

 Constat número 23708.

 Constat número 23497.

 Constat número 23493.

 Constat número 23584.
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 Constat número 23544.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

Acord:

Aprovar el plec de bases per convocar el concurs públic d’idees per la realització
d’un bosc artístic amb el codi: PB/CXO/16-F.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 11343, per un import de 840€.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3032417, de data 2 de març de 2016.

─ Número 3032586, de data 18 de març de 2016.

─ Número 3032660, de data 31 de març de 2016.

─ Número 3032661, de data 31 de març de 2016.

Cens electoral.

Número 3032687, de data 5 d’abril de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter indefinit 226 a assistir al Curs
“Herramientas para el entrenamiento en comunicación y liderazgo ascendente,
descendente y entre iguales II” els dies 6 i 7 de maig.
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 Autoritzar el funcionari 980 a assistir al curs “1ers auxilis psicològics en
situacions de crisi i emergències” els dies 6 i 7 de juny.

 Donar conformitat a la contractació dels agents de l'administració de caràcter
eventual 970 i 927 a partir de l’1 de maig de 2016.

 Donar conformitat a la contractació dels agents de l'administració de caràcter
eventual 614, 263 i 891 a partir de l’1 de maig de 2016.

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per a contractar tres operaris de
manteniment en qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/11334, per un import 2.905,10€

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Acord:

Treure la barana situada al berenador del pont del Vilaró.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU

Acords:

 Donar conformitat al conveni 30/2016.

 Donar conformitat a la promoció de captació de socis prevista pels mesos de
maig i juny 2016:

 60€/2 mesos (30 €/maig i/o 30 €/juny) i gaudir dels avantatges de la
Quota+.

 Matricula gratuïta en el cas de fer-se soci a partir de juliol, amb quota anyal.

 Donar conformitat a la celebració de la 4rta Trobada Canillo - Ordino que
tindrà lloc el diumenge 12 de juny al Coll d’Ordino amb la realització d’una
cursa d’orientació, amb el cost assumit pel Comú d’Ordino.
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Després de la cursa s’oferirà una costellada popular per a tots els participants,
amb el cost assumit pel Comú de Canillo.

Així mateix donar conformitat al preu de la inscripció de 5€ (a partir de 8 anys) i
3€ pel dinar dels acompanyants.

Es regalarà 1 entrada al CEO d’un dia i 1 entrada a la mina de Llorts a cada
participant.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/11330, per un import de 1.100€ IGI inclòs.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/168, per un import total de 110€.
“O” 2016/167, per un import total de 5.337,24€.

 ACLO 2016/11333, per un import de 8.000€.

 2016/10607, per un import de 2.744,61€.

 Embargaments:

A proposta de la junta, es dona conformitat al protocol 33/2016.

 Modificació de l’ordinació de preus públics 2016:

A proposta de la junta, es dona conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2016.

 Reconduccions de compromisos de despesa a l’exercici 2016:

A proposta de la junta es dona conformitat a la reconducció al pressupost
2016 dels compromisos de despesa no liquidats al tancament de l’exercici
2015, per un import total de 579.675,79€.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 11 d'abril del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 18 D'ABRIL DE 2016

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS

Acords :

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la concessió de l’explotació d'un local ubicat a la
plaça de turisme i publicar l’edicte corresponent. (Codi: PB/CCO/16G).

ARXIU

A proposta de la junta, es dona conformitat al següent:

Vist el Reglament del Servei d'Arxiu Comunal del Comú d'Ordino, article 28,

D’acord amb el que disposa I'article 13 de I'Ordinació de modificació de
l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú d'Ordino, el Comú d'Ordino
en la seva sessió del 28 d’abril de 2016, acorda la formació de la comissió
següent :

Presidenta: Gemma Riba Casal, cònsol menor.
Vocals:

Eva Choy Guiu, consellera.
Zita Barrio Lopez, secretària general.
Puri Ramos Martin, responsable del SAC.
Gilbert Blasi Font, jurista de la corporació.
Susanna Vela Palomares, cap de l'Àrea d'Arxius i Gestió de
Documents de Govern.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME

Acords:

 Expedient 002/2016.

 Expedient 003/2016.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

 Número 3032750, de data 12 d’abril de 2016.

 Número 3032793, de data 14 d’abril de 2016

Obra Major:

Número 3032367, de data 25 de febrer de 2016.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS

Acords:

 Donar conformitat al conveni 36/2016.

 Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’associació de veterans de
futbol d’Andorra, mitjançant carta de data 25 de febrer de 2016, per la cessió
de 3 carpes de 3x3, amb motiu de l’organització de la 7ª edició del torneig de
veterans internacional que tindrà lloc el 18 i 19 de juny. Aquestes carpes
s’ubicaran al camp de futbol del centre de Tecnificació d’Ordino. Es preveu la
participació d’unes 800 persones.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

 Donar conformitat a continuar amb el mateix procediment utilitzat fins ara per a
la emissió de forfets anyals de Vallnord Bike & Ski, per l’estiu 2016 i la
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temporada d’hivern 2016-2017, és a dir,  expedir a cada resident el document
que aquest sol·liciti.

─ Donar conformitat a la demanda presentada per la Sra. Eva Garcia Alba, titular
del comerç SNACK BAR QUIM, per modificar el mobiliari de terrassa de bar,
segons el projecte presentat.

Es resolen  favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3032556, de data 16 de març de 2016.

─ Número 3032638, de data 30 de març de 2016.

─ Número 3032662, de data 31 de març de 2016.

─ Número 3032696, de data 6 d’abril de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Acords:

 Donar conformitat a la publicació d’un edicte per a contractar 4 agents de
l’administració de caràcter eventual per a realitzar tasques de suport als
agents de medi ambient durant els mesos de juny, juliol i agost.

 Donar conformitat a la demanda de reducció de jornada laboral sol·licitada pel
funcionari 417 a partir del proper mes de setembre.

 Donar conformitat al projecte d’implantació de les “intel·ligències múltiples” a
l’escola bressol.

 Prorrogar el contracte de l'agent de l'administració de caràcter eventual 069
fins que finalitzi el procés de selecció del lloc de treball que ocupa.

DINAMITZACIÓ

Donar conformitat al contracte 37/2016.
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TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

 Obsequiar a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, amb 10 exemplars
de cada un dels llibres de fotografies titulats: Parc natural de la Vall de Sorteny
i Ordino Arcalís Vestit de Blanc, per a ésser utilitzats com a regal pels
corredors.

 Cedir l’ús de la sala del Consell de l’antiga Casa Comuna, com a sala de
premsa per a l’esdeveniment Andorra Ultra Trail Vallnord, des del dijous 14 de
juliol al diumenge 17 de juliol de 2016.

 Cedir dues places de garatge a l’aparcament vertical, des del dia 14 al 17 de
juliol de 2016.

 Donar conformitat a l’addenda al contracte 79/2015.

 Donar conformitat al contracte 38/2016.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per a la contractació d’una empresa per efectuar
les anàlisis de superfícies i d’aigua de diferents zones del Centre i publicar
l’edicte corresponent. Codi: PB/CSSO/16-E.

 Donar conformitat a tancar la zona aquàtica del CEO, és a dir les piscines i la
zona de relaxació, del 27 de juny al 17 de juliol de 2016.

Així mateix, donar conformitat a tancar el CEO del dijous 14 al 17 de juliol de
2016, per donar accés exclusiu als participants de l’Andorra Ultra Trail Vallnord
i alhora aprofitar per efectuar tasques de neteja a fons i petits treballs al gimnàs
i sales d’activitats.
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FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES

Acords:

Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament:
“O” 2016/196 per un import total de 138,99€.
“O” 2016/195 per un import total de 42.571,19€

 OPNP 2016/11542, per un import de 16€.

 ACLO 2016/11593, per un import de 22,33€.

 2016/11547, 11548 i 11549, per un import total de 4.205,45€.

 2016/11594, 11595, 11596, 11597 i 11598, per un import total de
2.202,4€.

 LO 2016 per un import de 6.520,50€.

 Central de compres:

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs per l’homologació del subministrament de pneumàtics per
als vehicles del Comú d’Ordino. (Codi PB/CSO/16-A).

 Modificació pressupostària:

A proposta de la junta s'aprova un crèdit extraordinari a la Conselleria d’obres
públiques, per un import de 5.986,63€.

 Anul·lació de sancions:

S’ha informat al Departament de Finances de la següent relació de deutes per
sancions de circulació, les quals han estat motiu de presentació de plec de
descàrrec. Mentre existeix un plec en curs de resolució la tramitació de
reclamació de deutes de les sancions implicades queda en suspens, per
aquest motiu, es dóna conformitat a l’anul·lació per prescripció d’aquestes
sancions, motivada per inacció en la tramitació i resolució dels plecs de
descàrrec.



CC/2016-04-28 25/26

Data constat Núm. constat
21/6/2015 22869
06/7/2015 22925
20/7/2015 23026
20/7/2015 23027
25/7/2015 23060
19/6/2015 22917
29/7/2015 23066
17/5/2015 22645
6/8/2015 23086
2/9/2015 23072
10/9/2015 23110
10/9/2015 23111
21/9/2015 23378
21/9/2015 23212
2/10/2015 23486
29/8/2015 23279

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 18 d'abril del 2016, per unanimitat.

3. Adjudicació definitiva del concurs per la concessió
administrativa per a l’ocupació i l’ús de béns de domini
públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per la
producció d’energia elèctrica:

S'aprova per unanimitat

Assumptes no previstos a l’ordre del dia :

Pren la paraula la Sra. Sandra Tudó i fa referència a la noticia apareguda a les
xarxes socials de la condemna per infracció emesa pel tribunal de justícia cap el
representant del Comú d'Ordino a la CTU, demana quin és el posicionament de la
majoria en aquest aspecte, no qüestionen la decisió sinó que volen conèixer la
posició envers aquesta noticia negativa per la parròquia i que pot generar
desconfiança cap el càrrec d’aquesta persona.

El Cònsol major indica que l'actual mandat no ha nomenat encara el representant
a la CTU, que aquesta persona ha estat nomenada per l'anterior mandat fins al 31
de desembre de 2015, i entre tant aquesta persona està en funcions. El
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nomenament del nou representant es tancarà en el curs de la setmana. El Cònsol
major confirma que no serà la mateixa persona.

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del  Comú, Vist i plau,
La  secretària  general El cònsol major
Zita Barrio Lopez J. Àngel Mortés Pons


