CONSELL DE COMU
28 D’AGOST DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:15
Hora d’acabament: 17:26
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Gemma Riba Casal
Ludovic Albós Cavalière
Bartumeu Gabriel Baella
Patric Simon Riba
Miquel Pujal Rius
Eva Font Denjean
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Secretària Sra. Rosa Reñe

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31 de juliol de 2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 31 de juliol i del 7, 14 i 21 d’agost de 2014.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del Comú
d’Ordino.
El Sr. Bartumeu Gabriel demana introduir una proposta relativa a la mostra
gastronòmica.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31
de juliol 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 31 de juliol
de 2014.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern 31 de juliol i del 7, 14 i
21 d’agost de 2014 :
JUNTA DE GOVERN DEL 31 DE JULIOL DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament: ACLO 2014/22744, per un import de 750€.
- Modificacions pressupostàries
•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 2.000€.

•

Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un
import de 4.543,70€.

•

Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació,
per un import de 1.460€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Acceptar la renúncia de la Sra. Anna Call a representar el Comú d’Ordino a la
Comissió de Toponímia, presentada per carta amb data 3 de juny de 2014 i
nomenar, com a nou representant, la Sra. Zita Barrio, que fins ara era suplent.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç:
Número 3025373, de data 5 de maig de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari al funcionari 542, per la
presumpta comissió d’una falta molt greu.
- Renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 394 fins
el 31 d’octubre de 2014.
- Vist que no hi ha hagut cap candidat, declarar desert l’edicte intern per a cobrir
la plaça de recepcionista del CEO.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
A proposta de la junta, formular la declaració de pèrdua de qualitat de domini
públic i d’alienabilitat mitjançant subhasta pública, de la parcel·la anomenada resta
de la parcel·la número 24, situada a la urbanització les Salines, al Serrat.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3026091, de data 1 de juliol de 2014.
Obra Menor:
Número 3026306, de data 28 de juliol de 2014.
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Obra Major:
Número 3026156, de data 9 de juliol de 2014.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2014/22603 per un import de 3.511,20€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 31 de juliol de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 7 D’AGOST DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 31 de juliol 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” 2014/503 per un import total de
58.473,31€.

•

ACLO 2014/23251, per un import de 13.000€.

•

ACLO 2014/23252, per un import de 2.500€.

•

ACLO 2014/23253, per un import de 3.800€.

•

ACLO 2014/23207, 23212 i 23215, per un import total de 2.850€.
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•

ACLO 2014/23264, per un import de 1.453€.

- Modificacions de crèdit.
A proposta de la junta s’aprova el suplement de crèdit per un import de 580€ al
Departament d’Administració en General.
- Acord de resolució de sol·licitud.
Número d’expedient 6077/2014 de data 23 de juny del 2014.
Acord de publicació al Bopa.
Donar conformitat a la publicació al BOPA, de l’edicte de notificació col·lectiva de
deutes.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
A proposta de la junta s’aprova l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i
ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino.
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç:
─ Número 3025870, de data 13 de juny de 2014.
─ Número 3025916, de data 17 de juny de 2014.
─ Número 3026311, de data 29 de juliol de 2014.
─ Número 3026333, de data 31 de juliol de 2014.
─ Número 3026335, de data 31 de juliol de 2014.
─ Número 3026344 de data 1 d’agost de 2014.
─ Número 3026353 de data 4 d’agost de 2014.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Reservar, de forma gratuïta, a l’empresa Construccions Modernes SA, els espais
de l’aparcament de Prat de Vilella demanats per a la descarrega de material pel
CEO.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció de
circulació :
Constat 21049.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 7 d’agost de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 14 D’AGOST DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 7 d’agost 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” 2014/526 per un import total de 30.400,27€.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Publicar un edicte per cobrir la plaça de recepcionista del CEO en qualitat
d’agent de l’administració de caràcter eventual. La durada del contracte
s’establirà, inicialment, per un any.
- Deixar sense efecte l’acord pres en la Junta de Govern del dia 17 d’abril de
2014 i atorgar un permís no retribuït, des del dia 23 de setembre fins el 30 de
novembre al funcionari 141.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Major:

- Número 3025861, de data 12 de juny de 2014.
- Número 3025813, de data 5 de juny de 2014.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
- Deixar sense efecte el conveni 86/14.
- Donar conformitat al nou conveni 107/14.
- Acordar una treva d’un any per a l’organització de la propera Mostra
Gastronòmica d’Andorra.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a la nova acció, conjunta dels 7 comuns i del col·legi de
dietistes d’Andorra, que consisteix en oferir a tots els abonats dels centres
esportius comunals unes xerrades de nutrició relacionades amb l’esport.
- A proposta de la junta, s’aprova la modificació del Reglament sobre l’ús de les
instal·lacions del Centre Esportiu.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a la demanda del Centre Andorra Sostenible per carta amb data
8 d’agost de 2014,

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 14 d’agost de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 21 D’AGOST DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 14 d’agost 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” 2014/528 per un import total de
33.021,03€.

•

ACLO 2014/24782, per un import total de 2.800,00€.
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•

ACLO 2014/24828 i OPNP 2014/24829 i 24830, per un import de
15.245,16€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l’ONCA PRODUCCIÓ, mitjançant correu
electrònic de data 4 d’agost.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
─ Número 3026410, de data 11 d’agost de 2014.
─ Número 3026426, de data 13 d’agost de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
-

Nomenar funcionari en període de prova el 980, per ocupar la plaça d’auxiliar
del servei de circulació.

-

Donar conformitat a la demanda del funcionari 80 i autoritzar-lo a modificar el
seu horari laboral.

-

Autoritzar el pagament de les dietes i desplaçament del funcionari 420 per a
l’assistència a un curs de formació.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3026431, de data 14 d’agost de 2014.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 21 d’agost de 2014, per unanimitat
Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
Es deixa sense efecte l’acord pres en junta del 14 d’agost relatiu a la treva per a la
celebració de la Mostra Gastronòmica i es dóna conformitat a celebrar la Mostra
Gastronòmica al mes de novembre, amb el mateix format que l’any passat.
Quedarà pendent treballar un nou format de cara a l’any vinent.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de
Consell del 28 d’agost de 2014.

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