CONSELL DE COMU
28 DE JUNY DE 2018
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33 h
Hora d’acabament: 13.38 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
Excusa la seva absència l’Honorable Sra. Vanessa Fenés Areny i l’Honorable Sr.
Xavier Herver Merino.
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 31 de maig de 2018.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 de maig i del 4, 11 i 18 de juny de 2018.

CC/18-06-28

1/20

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 31
de maig de 2018
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 maig de
2018.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 28 de maig i del 4, 11
i 18 de juny de 2018.
JUNTA DE GOVERN
DEL 28 DE MAIG DE 2018
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:
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-

Número 3040534, de data 14 de maig de 2018.
Número 3040582, de data 17 de maig de 2018.

Obra Menor:
-

Número 3040542, de data 14 de maig de 2018.
Número 3040535, de data 14 de maig de 2018.
Número 3040646, de data 24 de maig de 2018.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2018/15181, 5.599,68€ impostos inclosos.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat al conveni 2018/1034.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licitud següents:
Comerç
-

Número 3039377, de data 9 de febrer de 2018.
Número 3040242, de data 16 d’abril de 2018.
Número 3040370, de data 27 d’abril de 2018.
Número 3040508, de data 11 de maig de 2018.

Terrasses de bar
Número 3040345, de data 26 d’abril de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
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- Donar conformitat a incloure als consols major i menor al contracte amb ASSAP
assegurances, SA.
-

Donar conformitat a contractar com a monitors/es de casal d’estiu en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual a les persones següents:
Mes de juliol:
1000
1083
C. G
1088
967
1084
1043

Mes d’agost:
1000
1083
S. S.
C. G.
G. C.
1080
1041

Mes de setembre:
1000
967
S. S.
1088
C. G.
1080
-

Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual 1000 i S. S. des
del proper 19 d’agost al 25 d’agost d’enguany.

-

Donar conformitat a que la funcionària 580 s’incorpori al lloc de treball com a
tècnica de gabinet.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT I SOSTENIBILTAT
Acord:
Autoritzar al Govern la implantació d’una nova estació meteorològica automàtica al
Coll d’Ordino.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Deixar sense efecte, a partir del 30 de setembre d’enguany, el conveni de
col·laboració núm. 90/2012.

-

Denegar la sol·licitud efectuada per l’associació de caça i pesca de data 14 de
maig.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/373, per un import total de 28.687,36€.
• ACLO 2018/15192, per un import de 6.520,50€.
• ACLO 2018/15353, per un import de 2.800€.
• O 2018/15281, per un import de 224,67€.
• LO 2018/15277, per un import de 1.500€.
• LO 2018/15270, per un import de 251,27€.
• LO 2018/15272, per un import de 4.116,21€.
• LO 2018/15273, per un import de 10.328,78€.
• LO 2018/15274, per un import de 1.007,56€.
• LO 2018/15275, per un import de 359,04€.
• LO 2018/15276, per un import de 244,45€.
• ACLO 2018/15267, per un import de 135€.
-

Modificacions pressupostàries
•

A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 9.300€.

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació,
Comerç i Dinamització per un import de 1.300€.
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• Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i
Sostenibilitat, per un import de 5.018€.
- Modificació Ordinació de preus públics del 2018
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus
públics per a l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018.
Vista la voluntat d’establir un control d’accessos de vehicles a l’aparcament de la Canya de la
Rabassa durant els mesos de juliol i agost 2018, el qual serà limitat i remunerat.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 28 de juny de 2018 ha aprovat la següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del 2017 per
a l’exercici 2018.
Article primer
S’aprova modificar l’article 23 “Aparcaments a espais públics”, que queda redactat de la següent
manera:
Article 23. Aparcament a espais públics
1. Fet generador
La utilització de les zones d’aparcament a espais públics definides com:
1.1) zones blaves i zones verdes controlades mitjançant parquímetres.
1.2) aparcament amb barrera del Prat de Vilella a Ordino.
1.3) aparcament amb barrera de la Canya de la Rabassa.
Les persones propietàries i/o usuàries per activitat agrícola i ramadera de la zona afectada per
l’accés a la Canya de la Rabassa, no estaran subjectes al pagament d’aquest preu.
2. Imports
1.1 A) Import mínim:
1.1 B) Preu per hora:
1.1 C) Regularització de l’excés del temps establert al tiquet
corresponent, efectuada mitjançant els aparells expenedors habilitats
dins del mateix dia:
1.1 D) Subministrament de targetes de pagament amb un import de
càrrega pel temps equivalent a 3€:
CC/18-06-28
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1.1 E) Abonament anual (de gener a desembre) per aparcament en
zona verda (vinyeta):
1.1 F) Abonament trimestral (tres mesos consecutius) per
aparcament en zona verda (vinyeta):
1.2 G) Restitució de tarja d’abonament anual per pèrdua (Prat de
Vilella):
1.2 H) Connexió a borna de subministrament de serveis per a
autocaravanes (aigua o llum):
1.2 I) Abonament anual (de gener a desembre) Prat de Vilella (tarja):
I.1) De dilluns a diumenge (24 h)
I.2) De dilluns a divendres (De 7h a 22h)
I.3) De dilluns a diumenge (De 21h a 8h)
1.2 J) Abonament trimestral (tres mesos consecutius) Prat de Vilella
(tarja):
J.1) De dilluns a diumenge (24 h)
J.2) De dilluns a divendres (De 7h a 22h)
J.3) De dilluns a diumenge (De 21h a 8h)
1.3 K) Preu accés per vehicle turisme de 9 a 17 hores – Canya de la
Rabassa – No fraccionable
1.3 L) Preu accés per vehicle motocicleta de 9 a 17 hores – Canya
de la Rabassa – No fraccionable

110€
35€ per trimestre.
5€
2€

125€
110€
50€
40€
35€
15€
4€
2€

Els preus no poden ser fraccionats.
3. Pagament
El pagament s’efectua abans de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels aparells expenedors
habilitats.
L’import de l’abonament anual o trimestral per zona verda o Prat de Vilella es paga en el moment
del lliurament en les dependències comunals, de la targeta o vinyeta identificativa corresponent.
El pagament de la connexió al subministrament de serveis per a autocaravanes es realitza
directament a la borna.
El pagament de l’accés a l’aparcament de la Canya de la Rabassa es fa en el moment d’accedir-hi
amb la retirada del tiquet lliurat pel personal comunal.
4. Bonificacions
Pel que fa a l’aparcament amb barrera del Prat de Vilella a Ordino, la primera ½ hora d’aparcament
a preu horari, serà gratuïta.
Els vehicles elèctrics i híbrids endollables gaudiran de les primeres dues hores d’estacionament
gratuïtes en qualsevol zona de pagament de la via pública. Per gaudir d’aquesta bonificació els
vehicles hauran de disposar de la vinyeta d’identificació d’aquesta categoria que subministra el
Govern d’Andorra.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.
CC/18-06-28
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- Central de contractació
• Adjudicar el concurs públic nacional per la contractació d’una empresa per
realitzar la neteja dels vidres de l’escola bressol La Baldufa.
•

Adjudicar el concurs públic nacional amb caràcter d’urgència per al
subministrament i col·locació de material de jardineria a diferents pobles de
la parròquia d’Ordino.

•

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per la
concessió de la gestió del servei de transport públic entre l’aparcament del
Prat del Serrat i l’aparcament de la Canya de la Rabassa durant els mesos
de juliol i agost.

•

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs públic nacional per al subministrament d’un vehicle petit
4X4 per al Departament de Serveis Públics.

A proposta de la junta, donar conformitat a :
Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització de treballs, subministrament,
muntatge i col·locació de marquesines a les parades d’autobús de la parròquia
d’Ordino.
JUNTA DE GOVERN
DEL 4 DE JUNY DE 2018

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3040652, de data 25 de maig de 2018.
Número 3040717, de data 1 de juny de 2018.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Incoar l’obertura d’un expedient administratiu, i donar conformitat al Decret
núm. Dcgt/08/2018.

-

Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre de la franja de terreny
amb referència cadastral 3U02198.

-

Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre de la franja de terreny
afectada per l’eixampla del carrer del Solà, amb referència cadastral 3U80113.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
Número 3040477, de data 10 de maig de 2018.
Terrasses de bar
Número 3040342, de data 26 d'abril de 2018.
Ocupacions de via pública – venda ambulant
-

Número 3039952, de data 16 de març de 2018.
Número 3039953, de data 16 de març de 2018.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a la contractació amb caràcter d’urgència de l’agent de
l’administració de caràcter eventual 180.

-

Donar conformitat a atorgar un permís administratiu proporcionalment retribuït
a l’agent de l’administració de caràcter indefinit 422.
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-

Donar conformitat a modificar la jornada laboral de l’agent de l’administració de
caràcter indefinit 1095.

-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència a l’agent de
l’administració de caràcter eventual M. L.

-

Donar conformitat a contractar amb caràcter d’urgència a l’agent de
l’administració de caràcter eventual M. G.

-

Donar conformitat a declarar desert l’edicte intern per a la contractació d’un cap
de secció d’atenció al públic del CEO, i continuar amb el procediment selectiu
d’ingrés a través d’un edicte extern.

-

Donar conformitat a la creació del lloc de treball de gerent/a del departament de
turisme i dinamització.

-

Donar conformitat a iniciar el procediment selectiu d’ingrés pel lloc de treball de
gerent/a del departament de turisme i dinamització, a través d’un edicte extern.

-

Donar conformitat a l’aprovació del nou organigrama pel departament de
turisme i dinamització

A proposta de la junta, es dona conformitat a la :
Modificació de la composició i nomenclatura de l’actual conselleria d’Administració,
comunicació, comerç i dinamització i de la conselleria de turisme i esports, que
passaran a estar integrades i a anomenar-se:
Conselleria d’Administració, comunicació i comerç.
Conselleria de turisme, dinamització i esports.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Autoritzar l'ECOA l’organització de la cursa de "Casamanya Extrem", el dia 18 de
juny de 2018.
TURISME I ESPORTS
TURISME
CC/18-06-28
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Acord:
Donar conformitat a l’annex del contracte 128/2016.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Donar conformitat a signar el conveni 2018/1035.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
• Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/421 per un import total de 94.690,52€.
• OPNP 2018/15861 per un import de 355,93€.
• ACLO 2018/15813 per un import de 513,08€.
• ACLO 2018/15807 per un import de 1.343,87€.
-

Modificació Ordinació de preus públics del 2018

A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de preus
públics per a l’exercici 2018.
Exposició de motius
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018.
Vista la creació pels mesos d’estiu 2018 d’una nova gestió dels aparcaments per accedir al Parc
Natural de Sorteny.
Atesa la voluntat de fer una acció promocional amb l’objectiu d’incrementar el número de visites a
la Mola i Serradora de la Cortinada.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 28 de juny de 2018 ha aprovat la següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del 2017 per a
l’exercici 2018.
Article primer
CC/18-06-28
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S’aprova modificar l’article 34 “Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme”,
apartat 3 bonificacions, que queda de la següent manera:
Article 34. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i turisme
...
3. Bonificacions
Gaudeixen d’una bonificació del 100% els infants menors de 6 anys, en el preu de l’entrada a la
Mola i serradora de Cal Pal i a la Mina de Llorts.
Gaudeixen d’una bonificació del 100% pel que fa a l’itinerari diürn de la Mina de Llorts als posseïdors
del carnet jove.
Durant els mesos de juliol i agost, les persones que hagin estat usuàries de l’aparcament de Sorteny
podran descanviar el tiquet lliurat pel pagament d’aquest per una entrada a la Mola i Serradora de
Cal Pal a la Cortinada en el moment de la compra d’una entrada al preu vigent. Només podrà
descanviar-se un tiquet d’aparcament per cada entrada comprada ( 2x1).
Els posseïdors del Carnet Jove, residents o no residents, gaudiran d’una bonificació del 15% en el
preu de la inscripció de qualsevol activitat dels campus esportius.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

-

Central de contractació
•

Adjudicar el concurs públic nacional per a la realització de treballs de
desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del
Comú.

•

Adjudicar el concurs públic pels treballs de reparació del Pont del Vilar.

- Comissió mixta SAETDE-COMÚ D’ORDINO
Es lliura l’acta de la tercera reunió del 15/5/2018 de la Comissió mixta entre el
Comú d’Ordino i SAETDE.
JUNTA DE GOVERN
DE L’11 DE JUNY DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 4 de juny de 2018.
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2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries :
GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta, donar conformitat:
-

Al canvi de nomenclatura de la Comissió Permanent d’Administració,
Comunicació, Comerç i Dinamització pel nom de Comissió Permanent
d’Administració, Comunicació i Comerç.

-

Al canvi de nomenclatura de la Comissió Permanent de Turisme i Esports pel
nom de Comissió Permanent de Turisme, Esports i Dinamització.

-

Al nomenament del Sr. Esteve Balcon Torres com a secretari de la Comissió
Mixta de Límits Parroquials.

Acord:
201800017810, per un import de 548,70€ IGI inclòs.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
-

Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte de
substitució de canonades de la instal·lació de neu artificial a la pista les Canals,
a Arcalís.

-

Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte
Tirolina Park, a Segudet.

-

Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar un expedient
sancionador.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3040658, de data 25 de maig de 2018.
Número 3040769, de data 7 de juny de 2018.
Número 3040786, de data 8 de juny de 2018.
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Obra Major:
-

Número 3037276, de data 23 de juny de 2017.
Número 3039475, de data 26 de gener de 2018.
Número 3039476, de data 26 de gener de 2018.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
senyalització de vies públiques i edificis.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Denúncia número 100494.
Denúncia número 25866.
Denúncia número 100566.
Denúncia número 100534.
Denúncia número 100607.

Resoldre favorablement, les sol·licituds de descàrrec següents:
-

Denúncia número 100447 i número 100448.
Denúncia número 100488.
Denúncia número 100551.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
Donar conformitat al conveni 2018/1036.
JOVENTUT
Acords:
CC/18-06-28
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- AC 16671, 2.092,95€ IGI inclòs.
- AC 16670 346,60€ IGI inclòs.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3039753, de data 22 de febrer de 2018.
Número 3040273, de data 18 d’abril de 2018.
Número 3040573, de data 16 de maig de 2018.
Número 3040618, de data 18 de maig de 2018.
Número 3040678, de data 29 de maig de 2018.

Ocupacions de via pública – venda ambulant
-

Número 3040810, de data 23 de maig de 2018.
Número 3040811, de data 23 de maig de 2018.

Es resol desfavorablement la sol·licitud següent:
Ocupacions de via pública – Altres elements annexos a un establiment
principal
Número 3040647, de data 24 de maig de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Autoritzar al funcionari 24 a assistir a la formació en negociació i gestió de
persones.

-

Donar conformitat a la contractació del nou cap del departament de
manteniment i serveis.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2018/17320, per un import de 9.208€.
CC/18-06-28
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACONT17336, per un import de 11.834€.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda de data 2 de juny de 2018 efectuada per la
FEDERACIÓ ANDORRANA DE BASQUETBOL.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de sala d’activitats del CEO
efectuada per l’associació ESTRELLA DEL CENTRE.

-

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

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/430, per un import total de 100.623,17€.
• ACLO 2018/16649, per un import de 61.560€.
• ACLO 2018/16829, per un import de 15.000€.
• ACLO 2018/17307, per un import de 1.000€.
• O 2018/16898, per un import de 4.603,32€.
• O 2018/16899, per un import de 541,56€.
• O 2018/16901, per un import de 270,79€.
• OPNP 2018/16896, per un import de 312,95€.
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• ACLO 2018/17067, per un import de 200€.
 Central de contractació
Adjudicar el concurs públic nacional per realitzar la neteja de vidres, de l’estructura
metàl·lica i de l’exterior dels conductes de ventilació i, la neteja general d’algunes
instal·lacions del Centre Esportiu durant la parada tècnica 2018.
 Calendari i directrius pressupost 2019
A proposta de la junta, aprovar del calendari i directrius per l’elaboració i
aprovació del pressupost econòmic per a l’exercici 2019.
 Resolució de contracte.
Es resol el contracte i la desinstal·lació definitiva de l’aplicació informàtica amb
l’empresa T-Systems
JUNTA DE GOVERN
DEL 18 DE JUNY DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
 Número 3040819, de data 13 de juny de 2018.
 Número 3040823, de data 13 de juny de 2018.
 Número 3040824, de data 13 de juny de 2018.
Obra Menor:
 Número 3040795, de data 11 de juny de 2018.
 Número 3040832, de data 14 de juny de 2018.
CC/18-06-28
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
A proposta de la junta, donar conformitat a l’ordinació reguladora del
procediment sancionador de la parròquia d’Ordino i deixar sense efecte el
Reglament de procediment per a les sancions d’estacionament i circulació
imposades pel Comú d’Ordino del 26 de novembre de 2015.
Acord:
Donar conformitat a la demanda realitzada per la Volta als ports d’Andorra, amb
motiu de la cursa ciclista prevista l’1 de juliol de 2018.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
Donar conformitat a la contractació amb caràcter d’urgència de l’agent de
l’administració de caràcter eventual 1114.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Deixar sense efecte el conveni 1029/2018 i donar conformitat al nou conveni
2018/1037.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords :
 Donar conformitat a l’addenda al contracte 83/2013.
 Donar conformitat al protocol de col·laboració 2018/1038.
FINANCES I PRESSUPOST
CC/18-06-28
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INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/475 per un import total de 32.031,40€.
• O 2018/17685, per un import de 5.568.26€.
• O 2018/17686, per un import de 3.503,54€.
• LO 2018/17682, per un import de 2.500€.
• LO 2018/17683, per un import de 600€.
• LO 2018/17684, per un import de 350€.
 Modificacions pressupostàries
•

A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la
Conselleria de manteniment, Serveis i Circulació per un import de 9.069€.

•

A proposta de la junta, donar conformitat al suplement de crèdit a la
Conselleria d’Obres i Urbanisme per un import de 20.000€.

A proposta de la junta, es dona conformitat a :
 Central de contractació
•

Adjudicar el concurs públic nacional per al subministrament d’un vehicle
camió grua tot terreny per al Departament de Serveis Públics.

•

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic pels treballs de construcció d’un aparcament a
Arans i publicar l’edicte corresponent. (Codi: PCAP/COO/18-K).

Lliurar informació al proper consell de comú : Informe seguiment 1r trimestre
2018 Comú d’Ordino
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del
28 de maig i del 4, 11 i 18 de juny de 2018 per unanimitat.
En relació a la Junta del 28 de maig, la Sra. Sandra Tudó demana més informació
relacionada amb les adjudicacions, més concretament la proposta de tots els
licitadors.
CC/18-06-28
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La Sra. M. del Mar Coma respon que li farà arribar aquesta informació al igual que
tota la informació de les adjudicacions que formen aquest consell i s’estableix que
a partir d’aquest moment s’annexaran les resolucions de les adjudicacions a les
actes de les juntes de govern.
La Sra. Eva Choy demana si li podem fer arribar el cost total de l’aparcament Prat
de Vilella i el cost total de l’aparcament a Sorteny.
El Sr. Cònsol major respon que li farem arribar la informació demanada.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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