CONSELL DE COMÚ
28 DE NOVEMBRE DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.36 h
Hora d’acabament: 13.37 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Excusa la seva absència l'Honorable conseller Marc Pons Pons.

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú del 24 d’octubre i de
l’11 de novembre de 2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 21 i 28 d’octubre i del 4, 11 i 18 de novembre de
2019.
3. Proposta d’aprovació de :
3.1 L’Ordinació Tributària per a l’exercici 2020.
3.2 L’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2020.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia:
El Sr. Cònsol major dona 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 les actes de Consell de Comú de
data 24 d’octubre i 11 de novembre de 2019
El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a
formular en relació als esborranys de les actes que es posen en consideració.
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, les actes corresponents a les sessions celebrades el 24
d'octubre de 2019 i l’11 de novembre de 2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 21 i 28
d’octubre i del 4, 11 i 18 de novembre de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 21 D’OCTUBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
ARXIU
Donar conformitat a la demanda formulada des de l’Institut d’Estudis Andorrans.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Demanar la pavimentació de les carreteres generals, secundàries i les vies
urbanes de la campanya 2020 dels següents trams:
1. Voravies de la urbanització les Salines, el Serrat (1 ml x 2.300 ml = 2.300
m² aprox.)
2. Carretera de Sorteny a partir del tram que han acabat aquest any fins a
uns 460 ml cap amunt (460 ml x 6 ml = 2.760 m² aprox.)
També se'ls recordarà els trams que es van demanar l'any passat i no han estat
pavimentats encara que són els següents:
1. Carretera del Coll d’Ordino des de l’edifici Prat Gran fins a la Casa Peu del
Prat (60 ml x 9 ml = 540 m² aprox.)
2. Carrer l'Anglada (120 ml x 8 ml = 960 m² aprox.)
3. Des del cementiri d’Ordino fins a l’entrada de la urbanització la Turera (230
ml x 14 ml = 3.220 m² aprox.)
4. Camí Vell des del xalet Sucarà fins a la caseta de golf a la Cortinada (50 ml
x 6 ml = 300 m² aprox.)
5. Carrer de Sant Pere des de l’església fins a l’encreuament de la carretera
del Serrat (60 ml x 3 ml = 180 m² aprox.)
Resoldre favorablement les sol·licituds següents:
Número 3046008, de data 17 d’octubre de 2019.
Obra Menor:
-

Número 3045901, de data 7 d’octubre de 2019.
Número 3045985, de data 16 d’octubre de 2019.
Número 3046007, de data 17 d’octubre de 2019.
Número 3046009, de data 17 d’octubre de 2019.
Número 3046019, de data 18 d’octubre de 2019.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
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Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre els drets de propietat, sobre
el bé immoble que figura en la comunicació notarial rebuda.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acords:
-

Cedir gratuïtament a l’ONG Obrim-los Obrim-les la sala la Buna i un projector,
els dissabtes 23 i 30 de novembre.

-

Donar conformitat a la demanda d’Unicef i el dia 20 de novembre i il·luminar de
color blau l’escultura de la vaca bruna i el riu de Segudet.

-

Donar conformitat al conveni 2019/1055.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201900034693, per un import de 1460,62 €.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3045957, de data 11 d’octubre de 2019.
Cens de població
Número 3045975, de data 15 d’octubre de 2019.
Comerç
-

Número 3045589, de data 13 de setembre de 2019.
Número 3045639, de data 18 de setembre de 2019.
Número 3045713, de data 23 de setembre de 2019.
Número 3045797, de data 30 de setembre de 2019.
Número 3045858, de data 3 d’octubre de 2019.
Número 3045919, de data 9 d’octubre de 2019.
Número 3045929, de data 10 d’octubre de 2019.
Número 3045958, de data 14 d’octubre de 2019.
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-

Número 3045964, de data 14 d’octubre de 2019.

Terrasses de bar
Número 3045870, de data 4 d’octubre de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1000.

-

Donar conformitat perquè els membres del Departament de Comunicació i
Sistemes d’Informació realitzin una activitat.

-

Donar conformitat a la promoció a agent de primera del treballador públic
indefinit 1056.

-

Donar conformitat a la compensació en concepte de treta de neu, pels
operaris del departament de manteniment i serveis, des del 15 de novembre
de 2019 fins al 15 d’abril de 2020 segons el detall presentat.

-

Donar conformitat perquè el treballador públic indefinit 73 ocupi un lloc de
treball durant tot l’any.

-

Donar conformitat a:
• La creació del lloc de treball d’agent de medi ambient i serveis públics,
grup C, Nivell 3.
• La descripció del lloc de treball, així com els requisits d’accés al lloc de
treball.
• Fixar el salari d’aquest lloc de treball.
• Imputar aquest salari de novembre a abril al Departament de Manteniment i
Serveis i de maig a octubre al Departament d’Agricultura, Medi Ambient i
Sostenibilitat.
• Iniciar el procediment de provisió de dues places vacants del lloc de treball
d’agent de medi ambient i serveis públics en qualitat de treballador/a
públic/a indefinit/da.

-

Donar conformitat al nomenament del treballador públic indefinit 1181.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acord:
Donar conformitat al protocol 2019/1067.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a oferir un abonament de matí de 45 dies, un abonament de
matí de 30 dies, i un abonament de matí de 7 dies com a premis pel concurs
de cambrers dins del marc de la Mostra Gastronòmica.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta del pavelló de segona
ensenyança, formulada per l’EFPEM.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
•
•
•
•

O 2019/993, per un import total de 119.249,71€.
O 2019/34370-373, per un import de 1.399,57 €.
LO 2019/34365, per un import de 10.638,10 €.
ACLO 2019/34362, per un import de 93,05 €.

- Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Finances i Intervenció per un
import de 1.500 €.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació i
Comerç per un import de 900 €.

CC/19-11-28

6/21

- Taxa guardes comunes
Donar conformitat a cursar la facturació corresponent a la Taxa de guardes
comunes corresponent a l’exercici 2019.
- Lloguer semovents
A demanda de la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat ordenar el
pagament de la prestació de serveis de sementalía.
- Notificació
Donar conformitat a la notificació col·lectiva d’acord d’embargament de qualsevol
tipus de deute vers el Comú d’Ordino segons la relació annexa a l’acta.
JUNTA DE GOVERN
DEL 28 D’OCTUBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
2.

S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 21 d’octubre de 2019.
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 3045927, de data 9 d’octubre de 2019.
Número 3046047, de data 23 d’octubre de 2019.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Donar conformitat a la denominació dels trams de camins i carrers situats a la
parròquia d’Ordino amb els topònims que figuren en el quadre, i als plànols de
situació adjunts a l’acta.
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-

Donar conformitat a la sol·licitud número 3043212.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acord:
Donar conformitat a la ubicació d’un nou local tècnic per a la secció de
manteniment d’edificis.
CIRCULACIÓ
Acord:
Fer pública la relació dels vehicles abandonats a la via pública a la parròquia
d’Ordino i dels seus titulars.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Cens electoral
El 24 d’octubre es van publicar les llistes electorals definitives amb un total de
1.790 electors.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cessió d’espais
Número 3046081, de data 25 d’octubre de 2019.
Comerç

-

Número 3045878, de data 4 d’octubre de 2019.
Número 3045974, de data 15 d’octubre de 2019.
Número 3045984, de data 16 d’octubre de 2019.
Número 3046001, de data 17 d’octubre de 2019.
Número 3046043, de data 22 d’octubre de 2019.
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Cens electoral – demandes de vot per dipòsit judicial per correu
S’adjunta a l’acta la relació de sol·licituds de demandes de vot per dipòsit judicial
per correu per les eleccions comunals 2019, com a residents, estudiants o
treballadors a l’estranger, compleixen tots els requisits.
Es resolen desfavorablement les sol·licituds següents:
Cens electoral – demandes de vot per dipòsit judicial per correu
S’adjunta la relació de sol·licituds de demandes de vot per dipòsit judicial per
correu per les eleccions comunals 2019, com a residents, estudiants o
treballadors a l’estranger, no compleixen els requisits.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a la modificació del salari de la funcionaria en comissió de
serveis 1051.

-

Nomenar el treballador públic indefinit 802.

-

Vist l’edicte del 17 de setembre de 2019 per procedir a la cobertura de dues
places del lloc de treball d’operari/a d’aparcament, declarar deserta una
d’aquestes places.

-

Vist l’edicte del 23 de setembre de 2019 per procedir a la cobertura d’un lloc
de treball d’auxiliar de circulació, declarar desert aquest edicte.

-

Contractar un despatx d’advocats per a la realització dels treballs d’adaptació
de l’ordinació de la funció pública, que desplega la Llei 1/2019 del 17 de
gener, de la funció pública.

-

Nomenar el treballador públic indefinit 1058.

-

Prolongar el nomenament del treballador públic interí 1150.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2019/35851, per un import de 992,75 €.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Mantenir els preus comercials de les entrades al CEO als hotels de la
parròquia d’Ordino i de la Massana per la temporada 2019-2020.

-

Donar conformitat als convenis de col·laboració entre el Comú d’Ordino i els
hotels de la parròquia d’Ordino i de la Massana.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1037, per un import total de 67.016,35 €.
- Sol·licitud de fraccionament i/o ajornament de pagaments
Demanda amb número d’expedient 10327/2019, de data 22 d’octubre del 2019.
- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme, Dinamització i Esports per un
import de 152 €.
• Transferència de crèdit a proposta de Gabinet de Cònsols per un import de
5.000 €.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 2.000 €.
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• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació, per un import de 3.500 €.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme, Dinamització i Esports
per un import de 313,50 €.
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació i
Comerç per un import de 3.000 €.
- Publicacions BOPA
Donar conformitat per publicar al BOPA la relació MULT24.
- Notificació
Donar conformitat a la notificació col·lectiva d’acord d’embargament de qualsevol
tipus de deute vers el Comú d’Ordino.
- Central de Contractació
Declarar desert el concurs per a licitar un vehicle tipus cabina space per al
Departament de circulació del Comú d’Ordino (PB/CSU/19-AA) i convocar un nou
concurs amb caràcter d’urgència.
JUNTA DE GOVERN
DEL 4 DE NOVEMBRE DE 2019

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a la demanda formulada pel Sr. N.F. i cedir-li una cabina de
traducció de l’ACCO.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3046132, de data 30 d’octubre de 2019.
Acord:
Donar conformitat per modificar el sistema de calefacció per una instal·lació de
VRF.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Sotmetre a informació pública l’expedient administratiu de delimitació amb
referència EXP_CAD-11.
A tal efecte:
Donar conformitat a la publicació al BOPA de l’edicte corresponent als efectes de
comunicar-ho a tota persona interessada.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acord:
Procedir al tancament de la carretera del Coll d’Ordino C.S.340, del 7 de
novembre de 2019 fins a la primavera del 2020.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Nomenar el treballador públic interí 341.
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-

Donar conformitat perquè la funcionaria 580 realitzi una formació.

-

Declarar desert l’edicte per contractar un d’informador/a del Punt d’Informació
Juvenil i continuar el procés de selecció a través d’un procés selectiu d’ingrés
en primera convocatòria.

-

Nomenar la treballadora pública indefinida 636.

-

Nomenar la treballadora pública interina 1154.

-

Nomenar la treballadora pública interina 1072.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1014.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
Pressupost 2020 Mancomunitat
Es lliura el projecte de pressupost per a l’exercici 2020 de la Mancomunitat de
serveis d’Ordino.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1099, per un import total de 27.797,37 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACLO 2019/36499, per un import de 5.000 €.
O 2019/36512-513, per un import de 1.933,48 €.
O 2019/36514-515, per un import de 2.046,65 €.
O 2019/36510-511, per un import de 5.229 €.
LO 2019/36506, per un import de 10.638,10 €.
LO 2019/36507, per un import de 1.343,87 €.
LO 2019/36505, per un import de 1.014,61 €.
ACLO 2019/36504, per un import de 530.000 €.
ACLO 2019/35408, per un import de 25.000 €.

- Modificacions pressupostàries
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Transferència de crèdit a la Conselleria de Finances i Intervenció per un
import de 2.000 €.
JUNTA DE GOVERN
DE L’11 DE NOVEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 4 de novembre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a la demanda de la candidatura En Comú per Ordino, i
autoritzar-los a filmar a l’interior de la Ludoescola.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Major:
Número 3043044, de data 8 de gener de 2019.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2019/37024, per un import d’11.867,31 €.
CIRCULACIÓ
Resoldre favorablement la reserva d’estacionament número 3045876.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acords:
-

Donar conformitat al conveni 2019/1056.
Donar conformitat al conveni 2019/1057.
Donar conformitat al conveni 2019/1058.
Donar conformitat al conveni 2019/1059.

BENESTAR SOCIAL
Es dona conformitat al calendari d’activitats de la Casa Pairal pel 2020.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licitud següents:
Cessió d’espais
-

Número 3045932, de data 10 d’octubre de 2019.

-

Número 3046161, de data 5 de novembre de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat perquè el treballador públic indefinit 1095.

-

Nomenar la treballadora pública indefinida 1183.

-

Declarar desert el concurs de mobilitat interna per cobrir dues places del lloc
de treball d’agent de medi ambient i serveis públics i continuar el procés de
provisió de les places vacants a través d’un procés selectiu d’ingrés en
primera convocatòria.
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acords:
-

Resoldre de mutu acord el contracte 83/2016.

-

Previ a la resolució del contracte 83/2016, realitzar l’acta formal i positiva de
recepció corresponent.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
-

Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per l’associació Andorrana
contra el càncer, ASSANDCA, en data 5 de novembre.

-

Notificar a l’empresa corresponent la no renovació del contracte número
2016/16.

-

Donar conformitat a la sol·licitud efectuada pel Comú de la Massana, per
correu electrònic de data 6 de novembre.

A proposta de la junta, donar conformitat a despesa AC 2019/37027, per un
import de 83.370,63€ (sense IGI).
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
-

Liquidació ITP

S’informa que s’ha rebut la recaptació per l’Impost sobre les transmissions
patrimonials immobiliàries corresponents al 3r trimestre de 2019.
Acords:
- Ordres de pagament
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• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1104, per un import total de 58.613,46 €.
•
•
•
•

LO 2019/36925, per un import de 4.000 €.
LO 2019/36924, per un import de 2.446,15 €.
O 2019/36918-921, per un import de 1.473,24 €.
O 2019/36914-915, per un import de 10.084,50 €.

- Modificacions pressupostàries
A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació d’un suplement de crèdit
per un import de 10.802 €.
JUNTA DE GOVERN
DEL 18 DE NOVEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 11 de novembre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Donar conformitat a iniciar les accions escaients per incoar un expedient
sancionador per infracció urbanística
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3046294, de data 14 de novembre de 2019.
Obra menor:
Número 3046297, de data 15 de novembre de 2019.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2019/37779.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3044251.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre favorablement les sol·licituds de descàrrega següents:
-

Denúncia número 103185.
Denúncia número 103714.
Denúncia número 102145.
Denúncia número 103683.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
A proposta de la junta, aprovar el decret i l’avís de dies festius dels departaments
comunals per a l’any 2020.
Acord:
Reserva de Sala
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 22 de juliol de 2019 per
autoritzar a l’Associació per a la defensa de la natura ADN, la utilització de la sala
la Cortinada de l’ACCO.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Utilització de nom
Número 3046032, de data 21 d’octubre de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
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-

Establir els horaris pels dies 24 i 31 de desembre de 2019 pels departaments
del Comú.

-

Donar conformitat perquè l’aperitiu de Nadal del dia 20 de desembre se
celebri a l’Hotel Babot.

-

Donar conformitat perquè la treballadora pública indefinida 1164 assisteixi a un
congrés.

-

Donar conformitat a la compensació en concepte de coordinació dels equips
de treball de la treta de neu des del 15 de novembre de 2019 fins al 15 d’abril
de 2020, segons el detall presentat.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 780.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1108.

-

Donar conformitat perquè la funcionaria 22 doni suport durant la Fira de Nadal.

-

Donar conformitat perquè la treballadora pública indefinida 555 pugui treballar
els caps de setmana que siguin necessaris.

-

Donar conformitat a:
•
•
•
•

Modificar el salari mensual del treballador públic interí 1014.
Modificar el salari mensual del treballador públic interí 959.
Modificar el salari mensual de la treballadora pública interina 766.
Modificar el salari de la treballadora pública interina 1055.

-

Iniciar el procediment de provisió del lloc de treball d’operari/a de neteja del
Centre Esportiu d’Ordino.

-

Donar conformitat perquè el funcionari 720 en situació d’excedència reingressi
al lloc de treball segons la seva sol·licitud.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1102.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1170.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
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-

Donar conformitat a oferir una Quota+ anyal del CEO per sortejar-la al sopar
benèfic de l’ECOA.

-

Donar conformitat a la sol·licitud efectuada pel Club Rítmica Serradells.

-

Donar conformitat a la sol·licitud de l’Aula Taller (programa d’escolarització
complementaria que depèn del Ministeri d’Educació i Joventut).

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1149, per un import total de 136.303,70 €.
• ACLO 2019/37449, per un import de 2.500 €.
- Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i
Benestar Social per un import de 2.594 €.
- Central de Contractació
Donar conformitat a signar una addenda al contracte signat per l’expedient
2017/162.
- Camp de Neu Ordino-Arcalís.
A proposta de la junta, aprovar el redactat definitiu de l’addenda al contracte
2018/46.
- Calendari Fiscal
Donar conformitat a l’aprovació del calendari per l’establiment de les dates per a
la notificació de facturació i definició del període voluntari de pagament i
presentació de la corresponent remesa al banc dels diferents conceptes tributaris
previstos per a l’exercici 2020.
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Aquest calendari es publica al BOPA, a la web institucional i al butlletí informatiu
comunal.
Tribut
Impost tradicional del foc i lloc
Impost sobre la propietat
immobiliària i Taxa de serveix
públics vinculada.
Impost sobre els rendiments
arrendataris
Impost sobre la radicació
d’activitats
comercials,
empresarials i professionals i
Taxa
de
serveis
públics
vinculada.
Taxa de
manteniment de
cementiris
Rètols indicadors i publicitaris
Reserves
d’estacionament
i
guals

Data inici
notificació de
facturació
19/02/2020
19/02/2020

Data presentació
remesa bancària al
cobrament
01/04/2020
01/04/2020

Data fi període voluntari
i inici del període
executiu
31/05/2020
31/05/2020

02/02/2021

02/02/2021

01/04/2021

19/03/2020

04/05/2020

30/06/2020

19/03/2020

04/05/2020

30/06/2020

19/02/2020
19/02/2020

01/04/2020
01/04/2020

31/05/2020
31/05/2020

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 21 i
28 d’octubre i del 4, 11 i 18 de novembre de 2019, per unanimitat.

3. Proposta d'aprovació de:
3.1 l’Ordinació Tributària per a l’exercici 2020.
3.2 L’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2020.
S'aproven per unanimitat les dues propostes d’ordinació.
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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