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CONSELL DE COMU
29 D’OCTUBRE DE 2015

Lloc: sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.06
Hora d’acabament: 17.15

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

 Bonaventura Espot Benazet
 Consol Naudí Baixench
 Gemma Riba Casal
 Ludovic Albós Cavalière
 Bartumeu Gabriel Baella
 Patric Simon Riba
 Miquel Pujal Rius
 Eva Font Denjean
 Lucia Muñoz Muruzabal
 Enric Dolsa Font
 Josep Xavier Jimenez Moran

Excusa la seva absència: l'Honorable Sr. Jordi Ordoñez Adellach

Actua com a secretària:  la Sra. Rosa Reñé Picola

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 24 de setembre
de  2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 24 de setembre i de l’1, 8, 15 i 22 d’octubre de
2015.
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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. Consol Naudi demana incloure, per a la seva aprovació, donar
conformitat al conveni per la cessió de terrenys en el tram Llorts-Riu de
Ferreroles entre el Govern, el Comú d'Ordino i uns propietaris per l’eixample de
la CGN3. S'aprova per unanimitat.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
24 de setembre de 2015:

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.

No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 24 de
setembre de 2015.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 24 de
setembre i de l'1, 8, 15 i 22 d'octubre de 2015.

JUNTA DE GOVERN DEL 24 DE SETEMBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Informacions:

 Pressupost 2016 Mancomunitat:

Es lliura el pressupost econòmic per a l’exercici 2016.

 Informe FIN 2015/17 Comptes Club Pirinenc Andorrà:

Es lliura l’informe emès per Intervenció en relació a la liquidació dels comptes
de l’Open d’escalada d’Ordino, 2015.

Acords:

 Ordres de pagament:

Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/608, per un import total de
43.352,98€.

 Deutors BPA:

Es dóna conformitat a atorgar, amb la mateixa excepcionalitat, una quarta
ampliació del període voluntari d’un mes pels deutes que encara no han estat
liquidats.
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EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acords:

 Donar conformitat al conveni 114/2015.

 Donar conformitat a la demanda de l’esbart Valls del Nord i autoritzar-los a
utilitzar el linòleum per ballar a l’església Sant Domènec de la Seu d’Urgell el
proper dia 4 d’octubre de 2015.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

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 setembre de 2015, el Comú d’Ordino publicarà les
llistes provisionals d’electors.

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 3030265, de data 20 d’agost de 2015.
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─ Número 3030573, de data 10 de setembre de 2015.

─ Número 3030704, de data 22 de setembre de 2015.

─ Número 3030680, de data 21 de setembre de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Autoritzar el funcionari 720 a assistir als cursos “La fiscalitat internacional i els
convenis per evitar la doble imposició” i “taules dinàmiques amb excel”.

 Vist que l'agent de l'administració de caràcter eventual 1019 finalitzarà la seva
relació laboral amb el Comú el proper dia 25 de setembre, contractar amb
caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter eventual 793, del 28
de setembre al 24 d’octubre.

 Cap dels tres candidats han superat les proves per accedir a la plaça
d’administratiu de finances, convocada per edicte intern, per tant la plaça
quedarà vacant.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Aprovar el pagament de la factura número 1506015, de data 30 de juny, per un
import de 4.295,52€.

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

- Número 3030188, de data 7 d’agost de 2015.

- Número 3030696, de data 22 de setembre de 2015.

Obra Menor:

- Número 3030645, de data 17 de setembre de 2015.

- Número 3030639, de data 17 de setembre de 2015.

- Número 3030670, de data 18 de setembre de 2015.
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat, com l’any passat, a la sol·licitud efectuada per correu
electrònic de data 17 de setembre, de l’Aula Taller (programa d’escolarització
complementaria depenent del Ministeri d’Educació i Joventut) per utilitzar
gratuïtament i puntualment la piscina del CEO per dur a terme una part del
seu programa educatiu que és la practica esportiva.

L’assistència al CEO es farà de 11.30 a 13.30 hores els dies següents:
 Dimecres 17 i 24 de febrer de 2016
 Dimecres 4 i 11 de maig de 2015

 Donar conformitat a oferir una QUOTA + d’un any 2016 del CEO a l’ECOA
per sortejar-lo al tercer sopar benèfic que tindrà lloc el proper 28 de
novembre.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització d’una sala d’activitats del
CEO, a tal efecte s’atorgarà el corresponent conveni, 124/2015.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 24 de setembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 1 D'OCTUBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1.S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2015.
2.Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Informació:

Informe 2015/18 Comptes Borrufa 2014 :
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Es lliura l’informe 2015/18, emès per Intervenció, en relació a la liquidació de
comptes per a l’exercici 2014, de l’Associació organitzadora del campionat
Borrufa.

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/627, per un import total de
14.261,93€.

 ACLO 2015/29809, 29810 I 29811, per un import total de 6.037,73€.

 Devolucions d’ingrés:

 Número d’expedient 6926/2015, de data 24 de setembre del 2015.

 Número d’expedient 6897/2015, de data 11 de setembre del 2015.

GABINET DE CÒNSOLS

Acords:

Designar el Cap del departament de Comunicació i Sistemes d’informació, per a
treballar en la creació d’una base de dades conjunta entre els set comuns i la
policia en matèria d’accidentalitat viària, i en la unificació dels criteris de recollida i
tractament d’aquestes dades

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç.

─ Número 3030580, de data 11 de setembre de 2015.

─ Número 3030657, de data 18 de setembre de 2015.

─ Número 3030725, de data 24 de setembre de 2015.

─ Número 3030724, de data 24 de setembre de 2015.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter
eventual 562 en substitució de agent de l’administració de caràcter eventual,
656 .

 S’acorda nomenar definitivament al funcionari 980.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3030727, de data 24 de setembre de 2015.

- Número 3030731, de data 24 de setembre de 2015.

Obra Menor:

- Número 3030690, de data 21 de setembre de 2015.

- Número 3030703, de data 22 de setembre de 2015.

- Número 3030705, de data 22 de setembre de 2015.

- Número 3030737, de data 25 de setembre de 2015.

- Número 3030739, de data 25 de setembre de 2015.

Obra Major:

Número 3030558, de data 10 de setembre de 2015.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a oferir una QUOTA + d’un any 2016 del CEO per poder-lo
sortejar a la cursa popular de la Fira d’Andorra organitzada pels departaments
d’esports dels 7 comuns.
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 Donar conformitat al pagament de  la factura referent a l’execució de treballs
varis de reparació durant la parada tècnica per un import de 3.504,19€ més
157,69€ d’IGI.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

Autoritzar la implantació de l’estació de control de la qualitat de l’aire de Govern
(estació mòbil 940), a la plaça de l’Oficina de turisme així com la instal·lació d’una
estació de control (estació mòbil 941, cotxe tipus 4x4) a una plaça d’aparcament
situada davant del xalet ECOA, des del 1 de novembre de 2015, per una durada
d’un any. El Comú es farà càrrec del subministrament elèctric.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern de l'1 d'octubre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 8 D’OCTUBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2015.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/650, per un import total de
20.934,63€.

 ACLO 2015/31183, per un import de 645€

 LO 2015/31299 i 31298, per un import total de 987€.

 LO 2015/31184, 31185, 31186, 31187, 31188 i 31179,  per un import
total de 1.326,04€.
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 Modificacions pressupostàries:

 Sotmetre a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú un crèdit
extraordinari a la Conselleria d’Obres i Urbanisme, per un import de
8.010,86€.

 Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació per
un import de 3.000€.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

A proposta de la junta es dona conformitat al conveni 121/2015.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

BIBLIOTECA:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC. 31386, per un import de 320,82€.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Cens de població:

Número 3030813, de data 5 d’octubre de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 A proposta de la junta donar conformitat al text refós de l’Ordinació de la
funció pública del Comú d’Ordino i procedir a la seva publicació al BOPA.

 Publicar un edicte per a contractar dos xofers en qualitat d’agents de
l’administració de caràcter eventual. La durada del contracte serà d’un any.
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 Seleccionar l'agent de l’administració de caràcter indefinit 514 per ocupar la
plaça d’auxiliar dels departaments d’educació, cultura, joventut i benestar
social convocada per edicte intern.

 Autoritzar el funcionari, 887 a realitzar els desplaçaments que es derivin de la
representació en el projecte “POCTEFA GREEN - xarxa pirinenca d’espais
naturals”.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/31422, per un import de 3.971€.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3030658, de data 18 de setembre de 2015.

- Número 3030773, de data 29 de setembre de 2015.

En aquest moment l’Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet s’absenta de la sala
en tant que part interessada.

- Número 3030782, de data 30 de setembre de 2015.

En aquest moment l’Hble. Sr. Bonaventura Espot Benazet s’incorpora novament
a la reunió.

- Número 3030808, de data 2 d’octubre de 2015.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar resposta a la demanda de la Batlle Sra. Immaculada Rodriguez Diaz,
formulada mitjançant carta del 6 d’agost de 2015.
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TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acord:

Donar conformitat a la imatge gràfica per la Mostra gastronòmica del 2015.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat, com l’any passat, a oferir 5 entrades d’un dia al CEO per
sortejar el dia internacional de les biblioteques que tindrà lloc el proper 24
d’octubre.

 Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització gratuïta d’una sala d’activitats
del CEO,  efectuada per correu electrònic de data 5 d’octubre, pel Sr. Xabier
Ajona, Director general de l’estació ORDINO – ARCALÍS, per mantenir el
servei de Ski Màgic puntualment els dissabtes que l’estació estigui tancada
per mal temps; a tal efecte s’atorgarà el corresponent conveni.

 Donar conformitat a mantenir els preus comercials amb els Hotels de la
parròquia d’Ordino i de la Massana que tenen conveni amb el CEO per la
temporada 2015-2016.

 Entrada temporada baixa: 3€
 Entrada temporada alta: 6€

 Donar conformitat a les plantilles dels convenis de col·laboració entre els
Hotels d’Ordino i de la Massana i el Comú d’Ordino.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acord:

Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de
Sorteny per la temporada d’hivern 2015-2016:
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Per memòria les tarifes 2014-2015 eren les següents

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 8 d'octubre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DEL 15 D’OCTUBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 8 d'octubre de 2015.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/672, per un import total de 27.237,23€.

 Acord de resolució de sol·licitud:

Número d’expedient 6864/2015, de data 19 d’agost del 2015.

 Taxa Guardes Comunes:

Donar conformitat a la facturació corresponent a la Taxa de guardes
comunes.

Adult Federat Nen 2/5 Nen 6/12
Mitja pensiò 42 € 39 € 25 € 30 €
Mitja pensió
raclette/fondue 55 € 55 € 30 € 38 €
Menú Refugi 19 €

Adult Federat Nen 2/5 Nen 6/12
Mitja pensiò 41 € 37 € 25 € 30 €
Mitja pensió
raclette/fondue 55 € 55 € 30 € 38 €
Menú Refugi 18 €
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 Lloguer semovents :

Ordenar el pagament de la prestació de serveis de sementalía.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Donar conformitat al conveni 122/2015.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

ELECTORS:

– Número 3030858, de data 8 d’octubre de 2015.

– Número 3030860, de data 9 d’octubre de 2015.

COMERÇ:

 Número 3030175, de data 4 d’agost de 2015.

 Número 3030840, de data 7 d’octubre de 2015.

 Número 3030864, de data 9 d’octubre de 2015.

 Número 3030870, de data 12 d’octubre de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords;

 Autoritzar el funcionari 585, a assistir al curs “making Marketing”, el proper dia
3 de novembre.

 Autoritzar els funcionaris i agents de l'administració 274, 101 i 943 a realitzar
el curs de reciclatge de socorrisme aquàtic que imparteix la creu roja, els
propers dies 27 i 28 de novembre.
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 Es dona conformitat a prorrogar un mes (fins el 30 de novembre de 2015) els
contractes dels agents de l'administració de caràcter eventual 971 i 394.

 Donar conformitat a que l'agent de l’administració de caràcter indefinit 557
doni suport a la Casa pairal fins que finalitzi l’edicte publicat per a la
contractació d’un auxiliar.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

AC 2015/33699, per un import de  4.731,43€.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Sol·licitud núm. 3030783, de data 30 de setembre de 2015.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3030816, de data 5 d’octubre de 2015.

- Número 3030822, de data 6 d’octubre de 2015.

- Número 3030824, de data 6 d’octubre de 2015.

- Número 3030843, de data 8 d’octubre de 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acords:

Donar conformitat a renovar la concessió amb ECO Grup Internacional SA,  per
la venda del paper cartró de la Parròquia d’Ordino, fins el dia 31 de juliol de
2016.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Es resol favorablement  la sol·licitud següent:

Número 3030904 de data 14 d’octubre de 2015.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 15 d'octubre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DEL 22 D’OCTUBRE DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 d'octubre de 2015.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament.

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/695, per un import total de
61.355,74€.

 OPNP 2015/33761, per un import de 28€.

 LO 2015/33622, per un import de 1.110€.

 Modificacions pressupostàries.

 Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino, per un import de
2.477,95€.

 Transferència de crèdit a diversos serveis, per un import de 12.168,41€.
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 A proposta de la junta es dona conformitat a un crèdit extraordinari a la
Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, per un import de 1.170€.

 Contractació pública.

Deixar sense efecte l’adjudicació realitzada en data 24 d’abril del 2014 amb
IMATGE I UNIFORMITAT (GARCIA UNIFORMES),

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC. 33811, per un import de 1.383,75€

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç.

─ Número 3030941, de data 16 d’octubre de 2015.

─ Número 3030974, de data 19 d’octubre de 2015.

Cens electoral: es dóna conformitat a les següents demandes de vot per dipòsit
judicial per correu:

─ Número 3030917, de data 14 d’octubre 2015.

─ Número 3030955, de data 16 d’octubre de 2015.

─ Número 3030823, de data 6 d’octubre de 2015.

─ Número 3030818, de data 6 d’octubre 2015.

─ Número 3030877, de data 12 d’octubre de 2015.

─ Número 3030878, de data 12 d’octubre 2015.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Renovar el contracte de l'agent de l'administració de caràcter eventual 943.

 Autoritzar el personal de l’escola bressol a realitzar el curs “intel·ligència
emocional” que impartirà PsicoB els dies 2 i 3 de novembre.

 Col·laborar amb AGENTAS (agència de treball amb suport) i acceptar la
integració d’un dels seus usuaris que realitzarà tasques de suport al
departament de comunicació i sistemes d’informació, concretament tasques
de suport informàtic. Aquesta persona s’incorporarà al Comú durant 3
mesos.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

A proposta de la junta es dona conformitat a aprovar provisionalment la
modificació de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de
rehabilitació d’edificis del POUP d’Ordino, en el redactat dels articles 79.1, 92.7 i
109.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

 Número 3030925, de data 15 d’octubre de 2015.

 Número 3030929, de data 15 d’octubre de 2015.

Obra Major:

 Número 3028851, de data 27 de març de 2015.
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada pel Sr. Cristian Asencio Valls
enviada per carta de data 7 d’octubre, perquè el CLUB TENNIS TAULA
ORDINO pugui ser inscrit al registre d’associacions amb seu social al CEO i
poder continuar realitzant l’activitat al mateix Centre i a la parròquia d’Ordino.

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia i una QUOTA + ANYAL 2016
del CEO per la Rifa de Nadal organitzada per l’associació de pares i alumnes
de l’Escola Andorrana de 1era ensenyança d’Ordino.

 Donar conformitat al conveni 128/2015.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acord:

Número 3030945, amb resolució 5182/2015.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 22 d'octubre de 2015, per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la
sessió de Consell del 29 d'octubre de 2015.


