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CONSELL DE COMU
30 D'ABRIL DE 2015

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.05
Hora d’acabament: 17.28

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

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

Excusa la seva absència: l'Honorable Sr. Patric Simon Riba

Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de març de
2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 26 de març i 2, 9, 16 i 23 d’abril 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.

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 26
de març 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 26 de
març 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 26 de
març i del 2, 9, 16 i 23 d'abril de 2015 :

JUNTA DE GOVERN DEL 26 DE MARÇ DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/129, per un import total de
26.156,29€.

 ACLO 2015/8698 i 8699, per un import total de 4.491,60€.

 ACLO 2015/8700, 8701, 8702, 8703 I 8709, per un import total de
2.584,44€.

 LO 2015/7946 i 7947, per un import total de 12.265,96€.

 ACLO 2015/8895, per un import de 60€.

 Modificació pressupostària:

A proposta de la junta, es dona conformitat al crèdit extraordinari a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 677€.

 Devolucions d’ingrés:

 Número d’expedient 6475/2015, de data 5 de març del 2015.

 Número d’expedient 6508/2015, de data 18 de març del 2015.
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 Número d’expedient 6481/2015, de data 6 de març del 2015.
 En relació al comerç enregistrat amb el número 830305U, ordenar d’ofici,

el pagament en concepte de devolució d’ingrés per un import de 350,53€ i
notificar-ho a l’interessat.

La minoria remarca que algunes d’aquestes devolucions d’ingressos haurien
d’estar prescrites d’acord amb l’article 60 de la Llei de Finances comunals, les
devolucions d’ingressos prescriuen als tres anys.

 A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de
l’Ordinació de preus públics següent:

Des de la Conselleria de Turisme i Esports s’ha sol·licitat l’actualització dels
preus públics a aplicar pel finançament de les activitats que es realitzaran a
l’estiu 2015 dins el marc de les Setmanes joves, conjuntament amb la resta
dels comuns d’Andorra.

Pel càlcul del preu, s’han tingut en compte els costos liquidats per cada
activitat en el darrer any.

Vista l’Ordinació de preus públics, del 28 de desembre del 2014, publicada al
BOPA núm. 1, del 7 de gener del 2015.

Atesa la voluntat d’actualitzar aquests preus públics.

El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 30 d'abril de 2015 ha
aprovat la següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de desembre del 2014

Article primer

S’aprova modificar l’article 28 Activitats de la Conselleria  de Turisme i Esports, apartat 2
Imports, subapartat F) que queda amb el redactat següent:

Article 28 Activitats de la Conselleria de Turisme i Esports
...
1.) Import
...
F) Setmanes Joves

Es considera com a “Residents“ les persones amb residència permanent degudament
justificada al Principat d’Andorra.

Els residents a les parròquies que no siguin d’Ordino, hauran de tramitar la seva inscripció a la
parròquia on resideixen.
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ACTIVITAT NO RESIDENT RESIDENT
Campus de vela ( De 12 a 17 anys ) 390,00 320,00
Campus de vòlei platja ( A partir de 12 anys ) 26,00 22,00
Campus de tennis i pàdel ( A partir de 12 anys ) 26,00 22,00
Campus d’esports de gel ( De 12 a 17 anys ) 80,00 40,00
Volta a Andorra a peu ( De 12 a 17 anys ) 215,00 118,00
Campus de BMX  ( De 12 a 17 anys ) 50,00 35,00

Tots els imports són per persona i setmana. Les places són limitades i caldrà un mínim
d’inscripcions per a realitzar l’activitat.

Disposició Final

La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

 Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la Parròquia d’Ordino :

A proposta de la junta donar conformitat a que el Comú d’Ordino se subrogui
en les obligacions de la Mancomunitat establertes  en el conveni 117/2011, de
data 27 de desembre de 2011,

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Comerç:

Número 3028696, de data 19 de març de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

Publicar un edicte per contractar 1 informador turístic en qualitat d’agent de
l’administració de caràcter eventual, durant els mesos de juliol i agost.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3028636, de data 13 de març de 2015.

La minoria indica que les finestres d’aquest edifici públic ubicat a la entrada
d'Ordino no haurien d’estar tapiades amb blocs de formigó, encara que el
ministeri de cultura ho autoritzi. Volen fer constar que no estan d’acord amb
aquesta autorització.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Resoldre favorablement la demanda perquè l’ASSOCIACIÓ "DANSA ESPORTIVA
D’ANDORRA” pugui ser inscrita al registre d’associacions amb seu social al
Centre Esportiu d’Ordino, amb l’objectiu de  realitzar i promoure l’activitat al
mateix centre i a la parròquia d’Ordino.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Acords:

Aprovar una zona d’estacionament d’una hora al carrer Peu de la Grau.

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

 Constat núm. 22323.

 Constat número 22165.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 26 de març de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 2 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 de març 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” 2015/150 per un import total de
10.233,74€.

 LO 2015/9726, 9727, 9729 i 9731, per un import total de 1.634,78€.

 LO 2015/9716, per un import de 6.970,15€.

 ACLO 2015/9708, per un import de 46,50€.

 ACLO 2015/9705, 9706 i 9707, per un import total de 6.446,99€.

 LO 2015/9742 i OPNP 2015/9743 i 9744, per un import total de 41.520€.

 LO 2015/9741 per un import de 28.364,32€.

 ACLO 2015/9748, per un import de 150€.

 ACLO 2015/9747, per un import de 150€.

 Acord de resolució:

 Número d’expedient 6421/2015, de data 5 de febrer del 2015.

 Número d’expedient 6500/2015, de data 16 de març del 2015.
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 Número d’expedient 6425/2015, de data 9 de febrer del 2015.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta s'aprova un suplement de crèdit per un import de
70.947,61€.

 Tramitació dels dossiers de deutors a la Batllia:

Trametre a la Batllia la relació dels dossiers de deutors.

 Plec de bases:

Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/8929, per un import de
11.000€, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació
per convocar el concurs per al subministrament i la instal·lació d’una
videocàmera de vigilància, (Codi PB/CSO/15-O).

 Ajut social:

Es dóna conformitat a atorgar l’ajut corresponent a les quotes de la
Ludoescola a 013012N.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

BIBLIOTECA:

Acord:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC. 9753 per un import de 2.739,42€.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Vist que no es preveu que l’Associació Ordino Film Comissió tingui continuïtat,
facultar al cònsol major, en la seva qualitat de representant del Comú d’Ordino en
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dita associació, per proposar en la propera junta general iniciar els tràmits
necessaris per la seva dissolució.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3028473, de data 27 de febrer de 2015.

─ Número 3028488 de data 3 de març de 2015.

─ Número 3028646, de data 16 de març de 2015.

Terrasses de bar:

─ Número 3028850, de data 27 de març de 2015.

─ Número 3028030, de data 14 de gener de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Publicar un edicte per contractar un/a auxiliar per al servei de circulació.

 Autoritzar els funcionaris 063 i 800 a assistir als monogràfics de jardineria
organitzats per l’Escola d’Art Floral i Jardineria.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/8921 per un import de 1.705,71€.

 AC 2015/9765 per un import de 3.072,30€.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

A proposta de la junta es dóna conformitat a aprovar el projecte del Pla parcial
promogut pels propietaris que representen el 100% del sector sud de la unitat
d’actuació UA-63.
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Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Obra Menor:

- Número 3028819, de data 26 de març de 2015.

- Número 3028839, de data 27 de març de 2015.

- Número 3028843, de data 27 de març de 2015.

Obra Major:

Número 3027393, de data 19 de novembre de 2014.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar resposta a la demanda del Batlle Sr. David Moynat Rossell, formulada
mitjançant carta del 14 de març de 2015.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/9776, aprovar el plec de bases
i les condicions per a  l’organització de la Mostra gastronòmica d’Andorra 2015 i
publicar l’edicte corresponent (Codi; PB/CXO/15-K).

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Resoldre favorablement la sol·licitud de cessió gratuïta d’un carrer de la piscina
del CEO, efectuada per correu electrònic de data 22 de març de 2015.

 Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 17 de febrer per la FEDERACIÓ
ANDORRANA DE TAEKWONDO.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acords:

 Mitjançant autorització de despesa número 8097/2015, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar un concurs
públic pels treballs d’impermeabilitzacions de la plaça, aparcament exterior i
els soterranis de l’aparcament vertical d’Ordino. Fase 2: Aparcament exterior.
(Codi  PCAP/COO/15-N)”.

 Autoritzar l’Andorra Ultra Trail Vallnord per col·locar una carpa de 25 x 5
metres a la zona d’aparcament davant del Centre Esportiu; l’entrada a
l’aparcament vertical quedarà reduïda a 1,80 metres.

BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL:

Acord:

Col·laborar amb l’aportació de 600 euros pel Raid Solidari Andorra-Ouzina,
segons el dossier  presentat, en tant que subvenció per les reformes realitzades  a
l’escola Hassi  Labied, a Merzouga, província de Tinghir.

Aquesta aportació es farà a càrrec del fons dotat amb les donacions de la
tretzena paga dels cònsols i dels consellers de comú.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 2 d'abril de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 9 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

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

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/155, per un import total de
13.158,96€.

 ACLO 2015/10753, per un import de 31,35€.

 ACLO 2015/10754, per un import de 172,43€.

 Acord de resolució de sol·licitud:

 Número d’expedient 6546/2015, de data 31 de març del 2015.

 Número d’expedient 6472/2015, de data 4 de març del 2015.

 Número d’expedient 6495/2015 de data 12 de març del 2015.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

Donar conformitat a la demanda efectuada per correu electrònic amb data 5
d'abril d’enguany, per la utilització de la sala de l'ACCO al Centre Quiropràctic
Holístic.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

Donar conformitat a la demanda de l'Àrea d'Inventari i Conservació del
Departament de Patrimoni Cultural de Govern i facilitar dues targes d'aparcament
en zona verda pels propers dos mesos.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen  favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3028880, de data 31 de març de 2015.

- Número 3028903, de data 2 d’abril de 2015.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a la celebració de la 3era Trobada Canillo - Ordino que
tindrà lloc el diumenge 14 de juny al Coll d’Ordino.

 Donar conformitat a tancar el CEO per parada tècnica del 27 de juny al 12 de
juliol de 2015.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/10605 per un import de 1.000€ IGI inclòs.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar els treballs de senyalització viària horitzontal (pintura) de la parròquia
d’Ordino.

CIRCULACIÓ:

Acords :

 Donar conformitat a la demanda de l'escola andorrana de segona ensenyança
d'Ordino, mitjançant carta de data 19 de març de 2015. relativa a la realització
d'un Cros.
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 Donar conformitat a la demanda de l'Automobil Club mitjançant carta de data
2 de març de 2015 pel que fa al compromís de col·laboració del servei de
circulació en el tancament de la carretera CS380 el dissabte 12 de setembre
2015, de 12h a 18.30h, i el diumenge 13 de setembre 2015, de 8h a 14.30h,
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 Vallnord-Arcalís, que
puntua pel Campionat d'Espanya i de Catalunya de l'especialitat.

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

 constat 22336.

 constat 22510.

 constat 22381.

 constat 22335.

 Constat 22425.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 9 d'abril de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 16 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 d’abril 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” 2015/173, per un import total de
10.408,55€.
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 ACLO 2015/10826, per un import de 1.000€.

 OPNP 2015/11101, per un import de 602,19€.

 OPNP 2015/11100, per un import de 186,90€.

 LO 2015/11381, 11383, 11384 i 11387, per un import total de 2.050,14€.

 ACLO 2015/11701, per un import de 300.000€.

 LO 2015/11715, per un import de 1.110€.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta aprovar la transferència de crèdit a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 8.500€.

 Acords de resolució de sol·licituds:

 Número d’expedient 6490/2015, de data 10 de març del 2015.

 Número d’expedient 6518/2015, de data 23 de març del 2015.

 Número d’expedient 6553/2015 de data 7 d’abril del 2015.

 Número d’expedient 6558/2015, de data 8 d’abril del 2015.

 Condonació de deutes SECNOA, SAU:

A proposta de la junta s’accepta la condonació del deute de la societat
SECNOA, SAU, atès que els resultats obtinguts per la societat impossibiliten el
fer front al pagament del cànon.

GABINET DE CÒNSOLS

A proposta de la junta, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació, per convocar el concurs públic per a la concessió de l’explotació de
l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO) i publicar l’edicte corresponent. (Codi:
PB/CCO/15-T).
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3028757, de data 24 de març de 2015.

─ Número 3028759, de data 24 de març de 2015.

Cens de població:

Número 3028955, de data 10 d’abril de 2015.

Utilització de nom:

Número 3028968, de data 13 d’abril de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

─ Donar conformitat a la sol·licitud amb data 14 d’abril de 2015, del funcionari
198 i modificar el seu horari per a poder adaptar-se a l’horari escolar de la
seva filla.

─ Donar conformitat perquè del 30 de juny de 2015 a l’11 de setembre de 2015
l’agent de l’administració de caràcter indefinit 274 doni suport al Departament
de Serveis.

─ A proposta de la junta, donar conformitat a les propostes següents:

 Nou organigrama del Departament de Serveis.

 Creació del  lloc de treball de tècnic de jardineria.

─ Resoldre l’expedient ED 004/2014.

─ Vist l’informe  presentat pel Cap de departament de Serveis:

 Contractar les següents persones per a ocupar les 6 places d’operari de
manteniment convocades per edicte (BOPA 18 – 11-03-14) en qualitat
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d’agents de l’administració de caràcter eventual. El contracte començarà el
dia 4 de maig i finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2015: 891, 263, 971, 614,
972 i 394.

 Contractar les següents persones per a ocupar 5 places d’operari de
manteniment convocades per edicte (BOPA 18 – 11-03-14) en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual. El contracte començarà el
dia 4 de maig i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2016 : 938, 933, 928, 902,
979.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per la realització dels treballs de manteniment de les
centraletes telefòniques del Comú d'Ordino (codi: PB/CXO/15-F).

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds:

Número 3028928, de data 8 d’abril de 2015.

Obra Menor:

Número 3028932, de data 8 d’abril de 2015.

Obra Major:

Número 3025515, de data 15 de maig de 2014.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

Adjudicar la realització de les obres de reparació del pont de Vilaró.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar conformitat al redactat de l’avís de comunicació de les obligacions
d’inscripció al Cadastre i procedir a la seva publicació al Bopa.
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a cedir 300 samarretes descatalogades a l’ONG
COOPERAND.

 Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/11622, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic per a la contractació d’una empresa de neteja per realitzar la neteja dels
vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de ventilació per la part
exterior del Centre esportiu durant la parada tècnica i publicar l’edicte
corresponent. Codi: PB/CSSO/15-R.

 Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/11625, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic per a la contractació d’una empresa de neteja per realitzar la neteja i
desinfecció dels conductes i equips del sistema de climatització del Centre
esportiu durant la parada tècnica i publicar l’edicte corresponent. Codi:
PB/CSSO/15-S.

 Donar conformitat al conveni 37/15.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Acords:

 Autoritzar l’estacionament gratuït en zona verda al servei de la Poste i de
Correus Espanyols, en dies laborables i en la franja horària de 08:00 hores a
les 12:00 hores.

 Atesa la  manca d’efectius, els agents  hauran d’efectuar guàrdies telefòniques
de nit.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el concurs públic per la contractació dels serveis de control de població
de coloms a la parròquia d’Ordino.
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El contracte es fixa per una durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga anual,
fins a un màxim de 6 anys.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 16 d'abril de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 23 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 16 d’abril 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” 2015/191, per un import total de
30.666,22€.

 ACLO 2015/13225, per un import de 4.000€.

 ACLO 2015/12603, per un import de 22.000€.

 LO 2015/7950, per un import total de 7.121,89€.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta aprovar el suplement de crèdit, a la Conselleria de
Turisme i Esports, per un import de 104.109€.

Central de compres:

 Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el subministrament d’estelles de classe 1 (segons RE)1 produïda a
partir de fusta explotada a Andorra (Lot 3).
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─ El concurs es declara desert  pel que fa a :

- la càrrega, transport i descàrrega al centre esportiu d’Ordino, per
camió pneumàtic, de combustible(estelles) emmagatzemades al
país (Lot 1) i,

- el subministrament d’estelles de classe 1 (segons RE)1,
d’importació, incloent càrrega, transport i descàrrega per camió
pneumàtic al centre esportiu d’Ordino (Lot 2),

─ Donar conformitat a convocar un nou concurs per adjudicar els lots 1 i
2 que han quedat deserts.

 Acords de resolució de sol·licituds:

 Número d’expedient 6575/2015, de data 16 d’abril del 2015.

 Número d’expedient 6542/2015, de data 31 de març del 2015.

GABINET DE CÒNSOLS

A proposta de la junta:

 Donar conformitat a l'addenda al contracte 85/2002

 L’estudi i l’aprovació, si escau, de la proposta d'entrar a tràmit parlamentari la
Proposició de Llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, de 17 de
maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació
de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de
transferències als Comuns, del 27 de juny.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

Número 3028944, de data 9 d’abril de 2015.

Cens de població:

Número 3029032, de data 16 d’abril de 2015.
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Cens electoral:

Número 3029041 de data 17 d’abril de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Donar conformitat a la demanda de sol·licitud d’excedència sense reserva de
plaça presentada pel funcionari 485.

 Autoritzar el funcionari 980 a assistir als cursos EPI i PSC1.

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 011 a assistir al curs
“Aconseguir més amb menys”.

 Atorgar un complement de 200€ a l'agent de l'administració de caràcter
indefinit 631 de maig a octubre.

 Donar conformitat a que el salari de l'agent de l’administració de caràcter
eventual 928 passi a ser de 1.267,59€.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/10692 per un import de 5.200€.

 AC 2015/12827 per un import de1.776,50€

Acord:

A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació de l'edicte de rescissió de
contracte de la integració del pla d'urbanisme al programa Sitand.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3029040, de data 16 d’abril de 2015.
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- Número 3029046, de data 17 d’abril de 2015.

- Número 3029065, de data 20 d’abril de 2015.

Obra Menor:

- Número 3028982, de data 14 d’abril de 2015.

- Número 3029004, de data 15 d’abril de 2015.

- Número 3029013, de data 15 d’abril de 2015.

- Número 3029038, de data 16 d’abril de 2015.

Obra Major:

- Número 3024881, de data 27 de març de 2014.

- Número 3028191, de data 29 de gener de 2015.

- Número 3028343, de data 9 de febrer de 2015.

- Número 3028714, de data 20 de març de 2015.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

─ Donar conformitat al redactat de l’edicte de notificació de resolució de
l’expedient administratiu amb referència cadastral número 3U23912 i procedir
a la seva publicació al BOPA.

─ Donar conformitat al redactat del decret de resolució de l’expedient
administratiu , amb referència cadastral número 3U00606 i procedir a la seva
publicació al BOPA.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia al CEO per sortejar a la Travessa de
les 3 parròquies prevista pel diumenge 21 de juny i organitzada pels comuns
d’Andorra la vella, Escaldes–Engordany i Sant Julià de Lòria.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

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

 Constat 22447.

 Constat 22342.

 Constat 21322.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Autoritzar l’empresa CO207, a abocar a l’abocador del Corb, fase II, la
quantitat de  2.000 m3  de residus inerts de tipus 17054.

 Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de
Sorteny per la temporada primavera-estiu-tardor :

(Preus IGI inclós) ADULTS FEDERATS Nen 2-5 anys Nens 6-12 anys

Allotjament 15 € 11 € 11 € 11 €

Esmorzar 7,5 € 6 € 6 € 6 €

Mitja pensió 39,5 € 35,5 € 25 € 30 €

Picnic 10 € 8 € 8 € 8 €

Pel que fa els mesos d’abril, maig, octubre i novembre, les reserves prèvies
per a grups (Art. 11 del contracte), s’hauran de fer amb 48h d’antelació i els
grups seran d’almenys 6 persones. El concessionari tindrà un número fix de
mòbil per atendre les reserves. La comunicació del funcionament del refugi
guardat es farà tant a la web del parc natural (apartat actualitat/ús públic i
gestió) com a la web del refugi, així com a la pàgina Facebook del mateix.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 23 d'abril de 2015, per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 26 de març de 2015.
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CONSELL DE COMU
30 D'ABRIL DE 2015

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.05
Hora d’acabament: 17.28

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

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

Excusa la seva absència: l'Honorable Sr. Patric Simon Riba

Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de març de
2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 26 de març i 2, 9, 16 i 23 d’abril 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.

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 26
de març 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 26 de
març 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 26 de
març i del 2, 9, 16 i 23 d'abril de 2015 :

JUNTA DE GOVERN DEL 26 DE MARÇ DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/129, per un import total de
26.156,29€.

 ACLO 2015/8698 i 8699, per un import total de 4.491,60€.

 ACLO 2015/8700, 8701, 8702, 8703 I 8709, per un import total de
2.584,44€.

 LO 2015/7946 i 7947, per un import total de 12.265,96€.

 ACLO 2015/8895, per un import de 60€.

 Modificació pressupostària:

A proposta de la junta, es dona conformitat al crèdit extraordinari a la
Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 677€.

 Devolucions d’ingrés:

 Número d’expedient 6475/2015, de data 5 de març del 2015.

 Número d’expedient 6508/2015, de data 18 de març del 2015.
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 Número d’expedient 6481/2015, de data 6 de març del 2015.
 En relació al comerç enregistrat amb el número 830305U, ordenar d’ofici,

el pagament en concepte de devolució d’ingrés per un import de 350,53€ i
notificar-ho a l’interessat.

La minoria remarca que algunes d’aquestes devolucions d’ingressos haurien
d’estar prescrites d’acord amb l’article 60 de la Llei de Finances comunals, les
devolucions d’ingressos prescriuen als tres anys.

 A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de
l’Ordinació de preus públics següent:

Des de la Conselleria de Turisme i Esports s’ha sol·licitat l’actualització dels
preus públics a aplicar pel finançament de les activitats que es realitzaran a
l’estiu 2015 dins el marc de les Setmanes joves, conjuntament amb la resta
dels comuns d’Andorra.

Pel càlcul del preu, s’han tingut en compte els costos liquidats per cada
activitat en el darrer any.

Vista l’Ordinació de preus públics, del 28 de desembre del 2014, publicada al
BOPA núm. 1, del 7 de gener del 2015.

Atesa la voluntat d’actualitzar aquests preus públics.

El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 30 d'abril de 2015 ha
aprovat la següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de desembre del 2014

Article primer

S’aprova modificar l’article 28 Activitats de la Conselleria  de Turisme i Esports, apartat 2
Imports, subapartat F) que queda amb el redactat següent:

Article 28 Activitats de la Conselleria de Turisme i Esports
...
1.) Import
...
F) Setmanes Joves

Es considera com a “Residents“ les persones amb residència permanent degudament
justificada al Principat d’Andorra.

Els residents a les parròquies que no siguin d’Ordino, hauran de tramitar la seva inscripció a la
parròquia on resideixen.
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ACTIVITAT NO RESIDENT RESIDENT
Campus de vela ( De 12 a 17 anys ) 390,00 320,00
Campus de vòlei platja ( A partir de 12 anys ) 26,00 22,00
Campus de tennis i pàdel ( A partir de 12 anys ) 26,00 22,00
Campus d’esports de gel ( De 12 a 17 anys ) 80,00 40,00
Volta a Andorra a peu ( De 12 a 17 anys ) 215,00 118,00
Campus de BMX  ( De 12 a 17 anys ) 50,00 35,00

Tots els imports són per persona i setmana. Les places són limitades i caldrà un mínim
d’inscripcions per a realitzar l’activitat.

Disposició Final

La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

 Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la Parròquia d’Ordino :

A proposta de la junta donar conformitat a que el Comú d’Ordino se subrogui
en les obligacions de la Mancomunitat establertes  en el conveni 117/2011, de
data 27 de desembre de 2011,

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Comerç:

Número 3028696, de data 19 de març de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

Publicar un edicte per contractar 1 informador turístic en qualitat d’agent de
l’administració de caràcter eventual, durant els mesos de juliol i agost.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3028636, de data 13 de març de 2015.

La minoria indica que les finestres d’aquest edifici públic ubicat a la entrada
d'Ordino no haurien d’estar tapiades amb blocs de formigó, encara que el
ministeri de cultura ho autoritzi. Volen fer constar que no estan d’acord amb
aquesta autorització.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Resoldre favorablement la demanda perquè l’ASSOCIACIÓ "DANSA ESPORTIVA
D’ANDORRA” pugui ser inscrita al registre d’associacions amb seu social al
Centre Esportiu d’Ordino, amb l’objectiu de  realitzar i promoure l’activitat al
mateix centre i a la parròquia d’Ordino.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Acords:

Aprovar una zona d’estacionament d’una hora al carrer Peu de la Grau.

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

 Constat núm. 22323.

 Constat número 22165.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 26 de març de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 2 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 de març 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” 2015/150 per un import total de
10.233,74€.

 LO 2015/9726, 9727, 9729 i 9731, per un import total de 1.634,78€.

 LO 2015/9716, per un import de 6.970,15€.

 ACLO 2015/9708, per un import de 46,50€.

 ACLO 2015/9705, 9706 i 9707, per un import total de 6.446,99€.

 LO 2015/9742 i OPNP 2015/9743 i 9744, per un import total de 41.520€.

 LO 2015/9741 per un import de 28.364,32€.

 ACLO 2015/9748, per un import de 150€.

 ACLO 2015/9747, per un import de 150€.

 Acord de resolució:

 Número d’expedient 6421/2015, de data 5 de febrer del 2015.

 Número d’expedient 6500/2015, de data 16 de març del 2015.
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 Número d’expedient 6425/2015, de data 9 de febrer del 2015.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta s'aprova un suplement de crèdit per un import de
70.947,61€.

 Tramitació dels dossiers de deutors a la Batllia:

Trametre a la Batllia la relació dels dossiers de deutors.

 Plec de bases:

Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/8929, per un import de
11.000€, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació
per convocar el concurs per al subministrament i la instal·lació d’una
videocàmera de vigilància, (Codi PB/CSO/15-O).

 Ajut social:

Es dóna conformitat a atorgar l’ajut corresponent a les quotes de la
Ludoescola a 013012N.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

BIBLIOTECA:

Acord:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC. 9753 per un import de 2.739,42€.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Vist que no es preveu que l’Associació Ordino Film Comissió tingui continuïtat,
facultar al cònsol major, en la seva qualitat de representant del Comú d’Ordino en
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dita associació, per proposar en la propera junta general iniciar els tràmits
necessaris per la seva dissolució.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3028473, de data 27 de febrer de 2015.

─ Número 3028488 de data 3 de març de 2015.

─ Número 3028646, de data 16 de març de 2015.

Terrasses de bar:

─ Número 3028850, de data 27 de març de 2015.

─ Número 3028030, de data 14 de gener de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Publicar un edicte per contractar un/a auxiliar per al servei de circulació.

 Autoritzar els funcionaris 063 i 800 a assistir als monogràfics de jardineria
organitzats per l’Escola d’Art Floral i Jardineria.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/8921 per un import de 1.705,71€.

 AC 2015/9765 per un import de 3.072,30€.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

A proposta de la junta es dóna conformitat a aprovar el projecte del Pla parcial
promogut pels propietaris que representen el 100% del sector sud de la unitat
d’actuació UA-63.
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Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Obra Menor:

- Número 3028819, de data 26 de març de 2015.

- Número 3028839, de data 27 de març de 2015.

- Número 3028843, de data 27 de març de 2015.

Obra Major:

Número 3027393, de data 19 de novembre de 2014.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar resposta a la demanda del Batlle Sr. David Moynat Rossell, formulada
mitjançant carta del 14 de març de 2015.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/9776, aprovar el plec de bases
i les condicions per a  l’organització de la Mostra gastronòmica d’Andorra 2015 i
publicar l’edicte corresponent (Codi; PB/CXO/15-K).

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Resoldre favorablement la sol·licitud de cessió gratuïta d’un carrer de la piscina
del CEO, efectuada per correu electrònic de data 22 de març de 2015.

 Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 17 de febrer per la FEDERACIÓ
ANDORRANA DE TAEKWONDO.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acords:

 Mitjançant autorització de despesa número 8097/2015, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar un concurs
públic pels treballs d’impermeabilitzacions de la plaça, aparcament exterior i
els soterranis de l’aparcament vertical d’Ordino. Fase 2: Aparcament exterior.
(Codi  PCAP/COO/15-N)”.

 Autoritzar l’Andorra Ultra Trail Vallnord per col·locar una carpa de 25 x 5
metres a la zona d’aparcament davant del Centre Esportiu; l’entrada a
l’aparcament vertical quedarà reduïda a 1,80 metres.

BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL:

Acord:

Col·laborar amb l’aportació de 600 euros pel Raid Solidari Andorra-Ouzina,
segons el dossier  presentat, en tant que subvenció per les reformes realitzades  a
l’escola Hassi  Labied, a Merzouga, província de Tinghir.

Aquesta aportació es farà a càrrec del fons dotat amb les donacions de la
tretzena paga dels cònsols i dels consellers de comú.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 2 d'abril de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 9 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

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

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/155, per un import total de
13.158,96€.

 ACLO 2015/10753, per un import de 31,35€.

 ACLO 2015/10754, per un import de 172,43€.

 Acord de resolució de sol·licitud:

 Número d’expedient 6546/2015, de data 31 de març del 2015.

 Número d’expedient 6472/2015, de data 4 de març del 2015.

 Número d’expedient 6495/2015 de data 12 de març del 2015.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

Donar conformitat a la demanda efectuada per correu electrònic amb data 5
d'abril d’enguany, per la utilització de la sala de l'ACCO al Centre Quiropràctic
Holístic.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

Donar conformitat a la demanda de l'Àrea d'Inventari i Conservació del
Departament de Patrimoni Cultural de Govern i facilitar dues targes d'aparcament
en zona verda pels propers dos mesos.



CC/15-04-30 13/23

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen  favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3028880, de data 31 de març de 2015.

- Número 3028903, de data 2 d’abril de 2015.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a la celebració de la 3era Trobada Canillo - Ordino que
tindrà lloc el diumenge 14 de juny al Coll d’Ordino.

 Donar conformitat a tancar el CEO per parada tècnica del 27 de juny al 12 de
juliol de 2015.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/10605 per un import de 1.000€ IGI inclòs.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar els treballs de senyalització viària horitzontal (pintura) de la parròquia
d’Ordino.

CIRCULACIÓ:

Acords :

 Donar conformitat a la demanda de l'escola andorrana de segona ensenyança
d'Ordino, mitjançant carta de data 19 de març de 2015. relativa a la realització
d'un Cros.
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 Donar conformitat a la demanda de l'Automobil Club mitjançant carta de data
2 de març de 2015 pel que fa al compromís de col·laboració del servei de
circulació en el tancament de la carretera CS380 el dissabte 12 de setembre
2015, de 12h a 18.30h, i el diumenge 13 de setembre 2015, de 8h a 14.30h,
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 Vallnord-Arcalís, que
puntua pel Campionat d'Espanya i de Catalunya de l'especialitat.

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

 constat 22336.

 constat 22510.

 constat 22381.

 constat 22335.

 Constat 22425.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 9 d'abril de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 16 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 d’abril 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” 2015/173, per un import total de
10.408,55€.
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 ACLO 2015/10826, per un import de 1.000€.

 OPNP 2015/11101, per un import de 602,19€.

 OPNP 2015/11100, per un import de 186,90€.

 LO 2015/11381, 11383, 11384 i 11387, per un import total de 2.050,14€.

 ACLO 2015/11701, per un import de 300.000€.

 LO 2015/11715, per un import de 1.110€.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta aprovar la transferència de crèdit a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació, per un import de 8.500€.

 Acords de resolució de sol·licituds:

 Número d’expedient 6490/2015, de data 10 de març del 2015.

 Número d’expedient 6518/2015, de data 23 de març del 2015.

 Número d’expedient 6553/2015 de data 7 d’abril del 2015.

 Número d’expedient 6558/2015, de data 8 d’abril del 2015.

 Condonació de deutes SECNOA, SAU:

A proposta de la junta s’accepta la condonació del deute de la societat
SECNOA, SAU, atès que els resultats obtinguts per la societat impossibiliten el
fer front al pagament del cànon.

GABINET DE CÒNSOLS

A proposta de la junta, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació, per convocar el concurs públic per a la concessió de l’explotació de
l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO) i publicar l’edicte corresponent. (Codi:
PB/CCO/15-T).
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3028757, de data 24 de març de 2015.

─ Número 3028759, de data 24 de març de 2015.

Cens de població:

Número 3028955, de data 10 d’abril de 2015.

Utilització de nom:

Número 3028968, de data 13 d’abril de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

─ Donar conformitat a la sol·licitud amb data 14 d’abril de 2015, del funcionari
198 i modificar el seu horari per a poder adaptar-se a l’horari escolar de la
seva filla.

─ Donar conformitat perquè del 30 de juny de 2015 a l’11 de setembre de 2015
l’agent de l’administració de caràcter indefinit 274 doni suport al Departament
de Serveis.

─ A proposta de la junta, donar conformitat a les propostes següents:

 Nou organigrama del Departament de Serveis.

 Creació del  lloc de treball de tècnic de jardineria.

─ Resoldre l’expedient ED 004/2014.

─ Vist l’informe  presentat pel Cap de departament de Serveis:

 Contractar les següents persones per a ocupar les 6 places d’operari de
manteniment convocades per edicte (BOPA 18 – 11-03-14) en qualitat
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d’agents de l’administració de caràcter eventual. El contracte començarà el
dia 4 de maig i finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2015: 891, 263, 971, 614,
972 i 394.

 Contractar les següents persones per a ocupar 5 places d’operari de
manteniment convocades per edicte (BOPA 18 – 11-03-14) en qualitat
d’agents de l’administració de caràcter eventual. El contracte començarà el
dia 4 de maig i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2016 : 938, 933, 928, 902,
979.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic per la realització dels treballs de manteniment de les
centraletes telefòniques del Comú d'Ordino (codi: PB/CXO/15-F).

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds:

Número 3028928, de data 8 d’abril de 2015.

Obra Menor:

Número 3028932, de data 8 d’abril de 2015.

Obra Major:

Número 3025515, de data 15 de maig de 2014.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

Adjudicar la realització de les obres de reparació del pont de Vilaró.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acord:

Donar conformitat al redactat de l’avís de comunicació de les obligacions
d’inscripció al Cadastre i procedir a la seva publicació al Bopa.
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a cedir 300 samarretes descatalogades a l’ONG
COOPERAND.

 Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/11622, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic per a la contractació d’una empresa de neteja per realitzar la neteja dels
vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de ventilació per la part
exterior del Centre esportiu durant la parada tècnica i publicar l’edicte
corresponent. Codi: PB/CSSO/15-R.

 Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/11625, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic per a la contractació d’una empresa de neteja per realitzar la neteja i
desinfecció dels conductes i equips del sistema de climatització del Centre
esportiu durant la parada tècnica i publicar l’edicte corresponent. Codi:
PB/CSSO/15-S.

 Donar conformitat al conveni 37/15.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Acords:

 Autoritzar l’estacionament gratuït en zona verda al servei de la Poste i de
Correus Espanyols, en dies laborables i en la franja horària de 08:00 hores a
les 12:00 hores.

 Atesa la  manca d’efectius, els agents  hauran d’efectuar guàrdies telefòniques
de nit.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el concurs públic per la contractació dels serveis de control de població
de coloms a la parròquia d’Ordino.
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El contracte es fixa per una durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga anual,
fins a un màxim de 6 anys.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 16 d'abril de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 23 D'ABRIL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 16 d’abril 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” 2015/191, per un import total de
30.666,22€.

 ACLO 2015/13225, per un import de 4.000€.

 ACLO 2015/12603, per un import de 22.000€.

 LO 2015/7950, per un import total de 7.121,89€.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta aprovar el suplement de crèdit, a la Conselleria de
Turisme i Esports, per un import de 104.109€.

Central de compres:

 Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el subministrament d’estelles de classe 1 (segons RE)1 produïda a
partir de fusta explotada a Andorra (Lot 3).
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─ El concurs es declara desert  pel que fa a :

- la càrrega, transport i descàrrega al centre esportiu d’Ordino, per
camió pneumàtic, de combustible(estelles) emmagatzemades al
país (Lot 1) i,

- el subministrament d’estelles de classe 1 (segons RE)1,
d’importació, incloent càrrega, transport i descàrrega per camió
pneumàtic al centre esportiu d’Ordino (Lot 2),

─ Donar conformitat a convocar un nou concurs per adjudicar els lots 1 i
2 que han quedat deserts.

 Acords de resolució de sol·licituds:

 Número d’expedient 6575/2015, de data 16 d’abril del 2015.

 Número d’expedient 6542/2015, de data 31 de març del 2015.

GABINET DE CÒNSOLS

A proposta de la junta:

 Donar conformitat a l'addenda al contracte 85/2002

 L’estudi i l’aprovació, si escau, de la proposta d'entrar a tràmit parlamentari la
Proposició de Llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, de 17 de
maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació
de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de
transferències als Comuns, del 27 de juny.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

Número 3028944, de data 9 d’abril de 2015.

Cens de població:

Número 3029032, de data 16 d’abril de 2015.
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Cens electoral:

Número 3029041 de data 17 d’abril de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Donar conformitat a la demanda de sol·licitud d’excedència sense reserva de
plaça presentada pel funcionari 485.

 Autoritzar el funcionari 980 a assistir als cursos EPI i PSC1.

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 011 a assistir al curs
“Aconseguir més amb menys”.

 Atorgar un complement de 200€ a l'agent de l'administració de caràcter
indefinit 631 de maig a octubre.

 Donar conformitat a que el salari de l'agent de l’administració de caràcter
eventual 928 passi a ser de 1.267,59€.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/10692 per un import de 5.200€.

 AC 2015/12827 per un import de1.776,50€

Acord:

A proposta de la junta, donar conformitat a l’aprovació de l'edicte de rescissió de
contracte de la integració del pla d'urbanisme al programa Sitand.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3029040, de data 16 d’abril de 2015.
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- Número 3029046, de data 17 d’abril de 2015.

- Número 3029065, de data 20 d’abril de 2015.

Obra Menor:

- Número 3028982, de data 14 d’abril de 2015.

- Número 3029004, de data 15 d’abril de 2015.

- Número 3029013, de data 15 d’abril de 2015.

- Número 3029038, de data 16 d’abril de 2015.

Obra Major:

- Número 3024881, de data 27 de març de 2014.

- Número 3028191, de data 29 de gener de 2015.

- Número 3028343, de data 9 de febrer de 2015.

- Número 3028714, de data 20 de març de 2015.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

─ Donar conformitat al redactat de l’edicte de notificació de resolució de
l’expedient administratiu amb referència cadastral número 3U23912 i procedir
a la seva publicació al BOPA.

─ Donar conformitat al redactat del decret de resolució de l’expedient
administratiu , amb referència cadastral número 3U00606 i procedir a la seva
publicació al BOPA.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia al CEO per sortejar a la Travessa de
les 3 parròquies prevista pel diumenge 21 de juny i organitzada pels comuns
d’Andorra la vella, Escaldes–Engordany i Sant Julià de Lòria.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

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

 Constat 22447.

 Constat 22342.

 Constat 21322.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Autoritzar l’empresa CO207, a abocar a l’abocador del Corb, fase II, la
quantitat de  2.000 m3  de residus inerts de tipus 17054.

 Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de
Sorteny per la temporada primavera-estiu-tardor :

(Preus IGI inclós) ADULTS FEDERATS Nen 2-5 anys Nens 6-12 anys

Allotjament 15 € 11 € 11 € 11 €

Esmorzar 7,5 € 6 € 6 € 6 €

Mitja pensió 39,5 € 35,5 € 25 € 30 €

Picnic 10 € 8 € 8 € 8 €

Pel que fa els mesos d’abril, maig, octubre i novembre, les reserves prèvies
per a grups (Art. 11 del contracte), s’hauran de fer amb 48h d’antelació i els
grups seran d’almenys 6 persones. El concessionari tindrà un número fix de
mòbil per atendre les reserves. La comunicació del funcionament del refugi
guardat es farà tant a la web del parc natural (apartat actualitat/ús públic i
gestió) com a la web del refugi, així com a la pàgina Facebook del mateix.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 23 d'abril de 2015, per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 30 d'abril de 2015.


