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CONSELL DE COMU
30 DE JULIOL DE 2015

Lloc: sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17.06
Hora d’acabament: 17.08

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

 Bonaventura Espot Benazet
 Consol Naudí Baixench
 Jordi Ordoñez Adellach
 Gemma Riba Casal
 Patric Simon Riba
 Miquel Pujal Rius
 Eva Font Denjean
 Lucia Muñoz Muruzabal
 Enric Dolsa Font
 Josep Xavier Jimenez Moran

Excusen la seva absència: els Honorables Srs. Ludovic Albós Cavalière i
Bartumeu Gabriel Baella

Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 de juny de
2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 de juny i del 2, 9, 16 i 23 de juliol 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 proposa incloure quatre propostes d'aprovació que detalla
seguidament :

 Proposta d'aprovació d'un conveni de cessió anticipada de terreny entre el
Comú i uns particulars, conveni número 94/2015,  s'aprova per unanimitat.

 Proposta d'aprovació del conveni urbanístic 92/2015, s'aprova per unanimitat.

 Decret del 30-07-2015 pel qual s’aprova definitivament la modificació de les
Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis
del  Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, s'aprova per
unanimitat.

 Conveni de cessió a precari de l’edifici de les escoles velles d’Ordino a favor
del Comú d’Ordino número 93/2015, s'aprova per unanimitat.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25
de juny 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 25 de juny
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 25 de
juny i del 2, 9, 16 i 23 de juliol de 2015.

JUNTA DE GOVERN DEL 25 DE JUNY 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” 2015/387, per un import total de
7.395,50€.

 ACLO 2015/19172, per un import de 12.000€.

 LO 2015/19813, 19814 i 19815, per un import total de 2.571,24€.

 ACLO 2015/19801, per un import de 200,39€.

 ACLO 2015/19964, per un import de 43.621,75€.

 ACLO 2015/19182, per un import de 60.000€.

Resolució subvenció relativa a l’expedient 6265/2014.

 Modificacions pressupostàries:

 A proposta de la junta, es dona conformitat al suplement de crèdit per un
import de 12.000€.
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 A proposta de la junta, es dona conformitat al  crèdit extraordinari per un
import de 15.000€.

 Acords de resolució de sol·licitud:

 Número d’expedient 6742/2015, de data 11 de juny del 2015.

 Número d’expedient 6715/2015, de data 1 de juny del 2015.

 Número d’expedient 6764/2015, de data 19 de juny del 2015.

 Deutors BPA

Donar conformitat a atorgar una nova ampliació del període voluntari per un
mes.

 Associació de Bancs d’Andorra:

Facultar l'Interventor del Comú d’Ordino, perquè juntament els Interventors de la
resta de comuns del Principat, també facultats a l’efecte, formalitzin una comissió
de treball amb l’Associació de bancs d’Andorra amb l’objectiu de treballar la
signatura d’un conveni i els protocols corresponents, per establir els
procediments d’intercanvi d’informació telemàtica per a l’execució dels
embargaments de dipòsits de comptes per fer front a deutes comunals.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

Donar conformitat al conveni 77/2015.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:
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─ Número 3029500, de data 28 de maig de 2015.

─ Número 3029548, de data 2 de juny de 2015.

─ Número 3029739, de data 18 de juny de 2015.

Terrasses de bar:

─ Número 3029710, de data 16 de juny de 2015.

─ Número 3029339, de data 19 de maig de 2015.

Cens de població:

Número 3029766, de data 22 de juny de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Autoritzar l’agent de l’administració de caràcter indefinit 783 a realitzar l’horari
de 9:00 a 17:00 hores mentre durin les obres de la biblioteca.

 Contractar l'agent de l’administració de caràcter eventual 468 per col·laborar
al casal d’estiu durant el mes de juliol per realitzar tasques de suport als
monitors amb una jornada reduïda.

 Contractar els menors que han superat el procés per a cobrir les places
d'agent de l’administració de caràcter eventual, menors. Es contractaran 4 al
juliol i 4 a l'agost : 1027, 1009, 1023, 1022, 1010, 1011, 1026, 1008.

 Atorgar un CRA de 150€ a l'agent de l'administració de caràcter indefinit 073
per la responsabilitat de conduir els joves menors per la neteja de boscos i
camins els mesos de juliol i agost. Aquest complement es percebrà únicament
els mesos de juliol i agost

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/19866, per un import de 5.000€.

 AC 2015/17552, per un import de  1.149,50€.
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 AC 2015/19951, per un import de 1.716€.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3029792, de data 23 de juny de 2015.

Obra Menor:

- Número 3029677, de data 15 de juny de 2015.

- Número 3029744, de data 18 de juny de 2015.

- Número 3029756, de data 19 de juny de 2015.

- Número 3029764, de data 23 de juny de 2015.

Obra Major:

 Número 3029215, de data 6 de maig de 2015.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acords:

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el servei de passejades amb carruatge tirat per cavalls.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a la demanda per carta de data 13 de juny de 2015
efectuada per la Federació Andorrana de futbol.
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 Donar conformitat a la demanda per correu electrònic de data 10 de juny de
2015 efectuada per la FANDJUDO i formalitzar-la mitjançant conveni 78/2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acord:

Vist l’acord de la comissió de seguiment de les recollides selectives de residus,
cada Comú ha adquirit 5.100 gots amb el disseny realitzat des del Comú
d’Ordino amb l’objectiu de distribuir-los durant les festes parroquials,

Distribuir els gots que corresponen a les comissions de festes de la Parròquia
d’Ordino de la forma següent:

900 unitats a la comissió de festes d’Ordino.
300 unitats a la comissió de festes de Sornàs.
300 unitats a la comissió de festes d’Ansalonga.
600 unitats a la comissió de festes de la Cortinada.
600  unitats a la comissió de festes de Llorts.

De les 100 col·leccions de gots que cada Comú disposa de totes les parròquies,
75 es posaran a la venda a l’Oficina de Turisme al preu de 5,00€ la col·lecció i a
1,00€ el got com a producte de merchandising. La resta es guardarà al
departament de Gabinet de Cònsols

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Autoritzar la Comissió de Festes del Roser d’Ordino a organitzar una
competició de trial a la zona de Segudet el dia 7 de juliol de 2015  fora  del riu
de Segudet. El traçat haurà de ser validat pel Cap de Departament
d’Agricultura.

 Autoritzar l’Associació d’Esports de Muntanya d’Andorra a organitzar la cursa
2900 Alpine Run.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 25 de juny de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 2 DE JULIOL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 25 de juny 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” 2015/420, per un import total de
21.539,98€.

 LO 2015/20976, per un import de 430,50€.

 ACLO 2015/21053, per un import total de 62.500€.

 Modificacions pressupostàries

A proposta de la junta, s'aprova el crèdit extraordinari a la Conselleria d’Obres
públiques, per un import de 2.923,49€.

 Acords de resolució de sol·licituds:

Número d’expedient 6776/2015, de data 26 de juny del 2015.

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

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de desembre
del 2014.
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Article primer

S’aprova modificar l’article 26 La utilització d’espais, i la realització de les
activitats que ofereix el Centre esportiu, apartat 2 Imports, subapartat B.4, que
queda amb el redactat següent:

Article 26. La utilització d’espais, i la realització de les activitats
que ofereix el Centre esportiu
...
1.) Import
...
B) La realització de les activitats ofertes pel Centre Esportiu
...

4. CURS COL·LECTIU DE
NATACIÓ

SOCIS NO SOCIS

Durada 1 mes
1 classe per setmana

22,15 € 33,75 €

Màster de natació
Durada 1 mes

24,30 € -

Disposició Final

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

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

En motiu de la celebració de la festa del Roser, autoritzar la Comissió de Festes
d’Ordino a instal·lar a la Plaça Major, una barra de bar per servir begudes del 4 al
6 juliol d’enguany.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:
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─ Número 3029563, de data 3 de juny de 2015.

─ Número 3029619, de data 9 de juny de 2015.

─ Número 3029655, de data 12 de juny de 2015.

─ Numero 3029700, de data 16 de juny de 2015.

Cens de població

Número 3029830 de data 26 de juny 2015.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

S’informen i es resolen  favorablement les sol·licituds següents:

Número 3029813, de data 25 de juny de 2015.

Obra Menor:

Número 3029812, de data 25 de juny de 2015.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Donar conformitat al conveni 84/2015.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat al tancament de la zona vending del CEO els diumenges i
festius del període comprès entre el 13 de juliol  i el 20 de setembre de 2015.

 Donar conformitat a oferir la continuïtat de la Quota Família als pares que
tinguin un fill amb Quota Estudiant.
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 Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa per a la realització
dels treballs de manteniment preventiu d’algunes instal·lacions del Centre
esportiu.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Acord:

Donar conformitat a la demanda de l’automòbil Club d’Andorra, mitjançant carta
de data 18 de maig de 2015, per poder dur a terme el 44è Ral·li d’Andorra
Històric-Ordino els propers dies 26 i 27 de setembre de 2015.

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

JUNTA DE GOVERN DE 9 DE JULIOL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1.S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 2 de juliol 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” 2015/442, per un import total de
66.843,28€.

 ACLO  2015/21610, per un import de 4.500€.

 A proposta de la junta es dona conformitat a la modificació de
l’Ordinació Tributària següent:
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Exposició de motius

La Junta de Govern, del 21 de maig de 2015, va acordar el següent:

Procedir a la modificació del registre de cadastre per contemplar-hi el nou límit
de les finques que resulten dels convenis de cessió de terrenys que el Govern
d’Andorra i el Comú d’Ordino han signat amb els propietaris en el marc de
l’eixampla de la carretera general núm. 3, un cop es disposa del conveni signat
per les parts. L’import corresponent a la taxa d’inscripció al cadastre que fixa
l’Ordinació tributària del Comú no serà aplicada als titulars de les finques que
han fet la cessió gratuïta del terreny per l’eixampla de la carretera general.

Vist que en l’Ordinació tributària del 28 de desembre del 2014, publicada al BOPA núm. 1, del
7 de gener del 2015 no existeix cap exempció que contempli  aquesta casuística,

Atesa la voluntat de formalitzar l’acord de la Junta de Govern del 21 de maig del 2015.

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

Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària del 28 de desembre del
2014.

Article primer

S’aprova modificar l’article 28 Taxa per la inscripció al registre administratiu i al
cadastre comunal, per afegir un 3r apartat i que queda amb el redactat següent:

Article 28. Taxa per la inscripció al registre administratiu i al cadastre
comunal

1. Fet generador

1. La Taxa sobre la inscripció al registre del cadastre, és un tribut el fet generador
del qual és la realització de la funció administrativa d’inscripció al registre del
cadastre de tota propietat immobiliària edificada o/i no edificada, i els drets que es
posseeix sobre aquestos, situats a la parròquia d'Ordino.

2. És obligatòria la inscripció al cadastre de tots els béns immobles, les persones
titulars de drets sobre els mateixos i la modificació de les seves característiques
jurídica o física.

La inscripció s’ha de realitzar en el termini màxim de dos mesos a partir de la data
de formalització documental del negoci jurídic corresponent. Transcorregut aquest
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termini sense que s’hagi fet efectiva la inscripció per part del titular, el Comú pot
procedir a fer la inscripció d’ofici.

3. No estaran subjectes a aquesta Taxa, aquelles inscripcions al registre que
corresponguin a modificacions fruit d’un conveni de cessió o transmissió per
qüestions d’interès públic, com pugui ser, a títol d’exemple, els convenis
d’eixampla de carreteres o altres vials.

Disposició Final

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

 Zones de divergència:

Vista la normativa que regeix la gestió del cadastre, es dóna conformitat a:

 Pel que fa a les situacions de divergència de titularitat, un cop inscrites al
registre cadastral d’acord amb la normativa, no realitzar cap modificació al
registre tributari a efectes fiscals fins que es resolgui la divergència.

 Pel que fa a les divergències derivades del litigi en curs per les delimitacions
amb el Comú de la Massana, els registres han de respectar la sentència
vigent, fins que hi pugui haver-hi una nova sentència que modifiqui la
situació.

 Pressupost 2016

A proposta de la junta, es dóna conformitat al calendari i directrius per l’elaboració
del pressupost 2016.

Liquidació comptes concessió Refugi de Sorteny:

D’acord amb el pla de negoci presentat per a l’exercici 2014,

S’acorda:

 Resoldre que la base de liquidació per a l’exercici 2014 queda negativa i
per tant no es produeix cànon addicional.

 Donar conformitat a l’addenda al contracte 83/2013.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

─ Número 3029615 de data 9 de juny de 2015.

─ Número 3029820 de data 25 de juny de 2015.

Cens de població

Número 3029920 de data 8 de juliol de 2015.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3029905, de data 7 de juliol de 2015.

Obra Menor:

Número 3029925, de data 8 de juliol de 2015.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat al pla de fidelització i captació de socis previst per l’inici de
temporada que tindrà lloc durant els propers mesos de setembre i octubre
amb les accions següents:

Setembre:

 Jornada de Portes Obertes: dimecres 23 de setembre
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 Mantenir l'Eslògan “REVOLUCEO”  amb nova informació per continuar
reforçant la nova imatge del CEO arran de les obres.

 Sorteig: Entraran les persones que assisteixin al CEO el dia de les Portes
Obertes:

o Soci:
 1 QUOTA +

o No Soci:
 10 matricules gratuïtes

Octubre:

 Oferir la MATRICULA GRATUÏTA  a totes les persones que s’inscriguin a
l’estand dels centres esportius comunals durant els 3 dies de la Fira
d’Andorra la Vella.

 Donar conformitat a que l’equip femení de la REAL SOCIEDAD DE FUTBOL
realitzi la seva estada de pretemporada a Ordino segons conveni 86/2015.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Donar conformitat al plec de bases, a les condicions tècniques i
administratives i a la publicació del corresponent edicte per convocar el
concurs públic per a la direcció facultativa dels treballs silvícoles de millora
forestal als boscos del Principat d’Andorra pel període 2016-2019, així com
pel concurs públic per a la realització dels treballs silvícoles de millora forestal
als boscos del Principat d’Andorra pel període 2016-2019, en nom de tots els
comuns segons les certificacions comunals que ens faculten.

− Considerant l’evolució de les condicions meteorològiques i el nivell de risc
d’incendi, autoritzar a tancar les barbacoes dels berenadors de la parròquia
fins a nou avís.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

Adjudicació dels treballs de col·locació de cadenes de seguretat al camí del
Casamanya des del coll d’Arenes.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 9 de juliol de 2015, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN  DE 16 DE JULIOL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 9 de juliol 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” 2015/445 per un import total de
25.055,78€

 ACLO 2015/22201 per un import de 1.200€.

 ACLO 2015/22233 per un import de 1.101€.

 LO 2015/22234 per un import total de 3.000€.

 ACLO 2015/22304 per un import de 2.800€.

 Modificacions pressupostàries

Ampliació de crèdit, al Departament de Gestió i desenvolupament humà, per
un import de 1.101€.

 Baixa d’immobilitzats:

A proposta de la junta, s'acorda donar de baixa del registre d’immobilitzat els
actius següents, que figuren totalment amortitzats comptablement. Aquest
material s’ha considerat obsolet, ha estat retirat i substituït i serà portat a la
deixalleria.

2001/142 Càmeres circuit tancat vigilància
aparcament

2.119,75€

2004/298 Gravador digital aparcament 2.500,00€
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GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

A proposta de la junta, vist que no hi van haver licitadors, declarar desert el
concurs públic per la concessió administrativa de l’explotació de l’Andorra
Congrés Centre d’Ordino (ACCO).

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acords:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç

Número 3029935 de data 8 de juliol de 2015.

Cens de població

Número 3029973 de data 14 de juliol de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 A proposta de la junta, es dona conformitat a:

 Nou organigrama del Centre Esportiu d’Ordino,

 Creació del lloc de treball de Cap de Secció d’activitats aquàtiques.

 Contractar als agents de l’administració de caràcter eventual 1013, 1014,
1015.

 Vist l’edicte intern de l’11 de juny, nomenar el funcionari 065 Cap de Servei de
Circulació amb efectes de l’1 de juliol
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 Donar conformitat a que el funcionari 239 col·labori amb el departament de
Cadastre  i Gestió del Territori, de manera que es puguin fer substitucions en
cas d’absència.

 Desestimar el recurs administratiu interposat contra la resolució de l'expedient
disciplinari ED002/2014.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

 Resoldre favorablement la proposta d contractació següent:

Adjudicar el concurs públic per la realització dels treballs de correcció del
butlletí informatiu del Comú d'Ordino.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Donar conformitat a l’addenda del contracte per la concessió de l’explotació del
bar de la plaça del Prat de Call.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Obra Menor:

- Número 3029904, de data 7 de juliol de 2015.

- Número 3029928, de data 8 de juliol de 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acord:

Es dóna conformitat a autoritzar la modificació del contracte 69/2015, incorporant
les partides del pressupost aportat per la demolició no prevista en el projecte
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inicial per un import de 12.910,20€ més el 4,5% d’IGI; a tal efecte formalitzar
l’addenda de contracte corresponent.

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

JUNTA DE GOVERN  DE 23 DE JULIOL DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 16 de juliol 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” 2015/467, per un import de 5.880,64€.

 ACLO 2015/22899, per un import de 3.900,00€.

 SECNOA, SAU.

Sotmetre a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú la
proposta següent:

A proposta de la junta contractar una ampliació a 10 anys amb carència de
capital de 2 anys, per un import de 1.300.000€, de l’endeutament que la
societat SECNOA SAU té contractada amb l’ABA.

 Acord de resolució de sol·licitud:

Número d’expedient 6762/205 de data 19 de juny del 2015.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3029980 de data 15 de juliol de 2015.

─ Número 3029983 de data 15 de juliol de 2015.

─ Número 3029990 de data 16 de juliol de 2015.

─ Número 3030015 de data 17 de juliol de 2015.

─ Número 3030032 de data 20 de juliol de 2015.

─ Número 3030050 de data 21 de juliol de 2015.

Cens de població:

Número 3030006 de data 17 de juliol de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Desestimar el recurs administratiu contra la resolució de l'expedient disciplinari
ED004/2014.

 Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1018 (BOPA 43 del
3/6/2015).

 Contractar l'agent de l'administrador de caràcter eventual 1020 fins el 13
d’octubre 2015.

 Autoritzar el pagament dels drets d’examen el nivell C1 superat al funcionari
239.

 Un cop superat de català, Autoritzar el pagament dels drets d’examen el nivell
B2 superat, agent de l’administració de caràcter indefinit).
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/230631003, per un import de 2.004,31€

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

- Vista la Sentència de data 6 de juliol de 2015 dictada pel Tribunal de Batlles en
la causa enregistrada amb el número 000063/2015,

S’acorda :

 No presentar recurs administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia.

 Realitzar un informe tècnic, des del Departament d’Obres i Urbanisme,  en
el qual es determini si les obres executades poden ser objecte de
regularització, tal com estableix el fonament  jurídic  vuitè de la mencionada
sentència

- Es dóna conformitat al procediment d’atorgament de tramitació de la sol·licitud
de llicència d’ús o primera utilització i la sol·licitud d’inscripció al Cadastre.

Es resol desfavorablement las sol·licitud següent:

Número 3029864, de data 1 de juliol de 2015.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3030020, de data 20 de juliol de 2015.

Obra Menor:

- Número 3029964, de data 14 de juliol de 2015.

- Número 3029970, de data 14 de juliol de 2015.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acords:

Recollida selectiva de residus:

 A proposta de la junta, vist l’acord adoptat per la Reunió de Cònsols en el
decurs de la sessió celebrada el dia 16 de juny de 2015, en relació al concurs
nacional per la recollida dels residus comunals, es dóna conformitat a:

 Participar al concurs nacional de recollida de selectiva de tots els residus
(envasos, vidre, escombraries i paper); reservant-se el comú d’Ordino el
dret de no adjudicar la recollida d’escombraries i paper si els preus
presentats per les empreses que participin al concurs, són molt superiors al
cost que tenim actualment per aquests serveis.

 Facultar al Comú d’Encamp per convocar la licitació i adjudicar el concurs,
en nom i representació del Comú d’Ordino.

 Desestimar el recurs RA001/2015.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acord:

 Autoritzar Esports Elit, per l’organització de la Travessa de muntanya La
Massana i Ordino, el dia 2 d’agost de 2015.

− Considerant l’evolució de les condicions meteorològiques, autoritzar a obrir les
barbacoes dels berenadors de la parròquia.

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

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


