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CONSELL DE COMU 
30 DE JUNY DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.34h 
Hora d’acabament: 13.36h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Xavier Herver Merino 
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez. 
 
Excusa la seva absència l' Honorable consellera Sra. Vanessa Fenés Areny  
  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de maig de 

2016. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 23 i 30 de maig i del 6, 13 i 20 de juny de 2016. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés 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. Sandra Tudó demana un canvi en el calendari de les sessions de consell 
de comú. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 

26 de maig de 2016 
 

El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 26 de maig  
de 2016. 
 

 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 23 i 30 
de maig i del 6, 13 i 20 de juny de 2016 

 
 

JUNTA DEL 23 DE MAIG DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 

Acords:  
 
A proposta de la junta, es dóna conformitat al conveni 53/2016. 
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3033107, de data 18 de maig de 2016. 

 
− Número 3033111, de data 18 de maig de 2016. 
 
Obra Major: 
 
Número 3031629, de data 18 de desembre de 2015. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2016/14761 per un import de 12.450,96€. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 

SERVEIS 
 
Acord: 
 
Treure el material reciclat que hi ha sobre dels bancs de formigó del Prat de Call, i 
pintar-los d'un color similar a la paret exterior del passadís decorat amb fulles.  
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les  
sancions de circulació següents: 
 
- Constat 23913. 
- Constat 24034. 
- Constat 24032. 
 
Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la sanció de 
circulació següent: 
 
Sanció 23544 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Cens de població 
 
Número 3033119, de data 20 de maig de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  
 

Acords: 
 
- Autoritzar el funcionari 492 a assistir al curs de Microstation V8i. 
 
- Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 749 els dies 16, 17, 

23 i 24 de juny.  
 
- Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual (BOPA núm.16 

del 16-03-16)  següents : 
 
• 1004, del 17 de juny al 31 de juliol 
• 1039 – de l’1 al 31 de juliol 
• 1016, de l’1 d’agost al 4 de setembre 
•  817, del 5 de setembre al 9 d’octubre 
•  817, de l’1 de juliol al 4 de setembre  

 
− Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 749 (BOPA núm.22 

del 6-04-16). 
 

− Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual (BOPA núm.19 
del 30-03-16) següents: 

  
Juliol: 
 
• 1012 
• 1040 
• 967 
• 1025 
• 1042 
• 1041 
• 1016 
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Agost:  
 
• 822 
• 759 
• 904 
• 974 
• 1000 
• 1021 
• S.R. 

 
Setembre:   
 
• 904 
• 1040 
• 1041 
• S.R 

 
- Contractar agents de l’administració de caràcter eventual (BOPA núm.19 del 

30-03-16) – Sempre i quan es pugui dur a terme aquesta activitat: 
 
• 759 
• 1021 

 
- Contractar els agents de l'administració de caràcter eventual (BOPA 24 – 20-

04-16) següents :   
 
• 979 
• 1013 
• 972 
• 1014 
• 1007 

 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
− Donar conformitat a la gratuïtat del muntatge de 3 carpes de 8x6 al càmping 

Borda d'Ansalonga, el servei d’ambulància per l’actuació a la plaça major 
d’Ordino i 500 ampolles d’aigua de 33Cl. per la Trobada castellera 3 nacions.  
 

− Donar conformitat a la gratuïtat del lloguer de l'ús de la sala Arans i Sornàs de 
l’ACCO als castellers d’Andorra i a  la colla castellera de la Sagrada Família i 
Sant Feliu de Llobregat, durant els dies 9 i 10 de juliol com a lloc de 
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concentració.  Els Castellers conjuntament realitzaran un actuació el dia 8 de 
juliol a les 19h a la Cortinada;  una cercavila i una actuació a Ordino el dia 9 de 
juliol a partir de les 17:30h.  
 

 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES  
 
Acords: 
 
− Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/290 per un import total de 
20.139,52€. 
 

• LO 2016/15433, per un import de 4.602,18€. 
 

• O 2016/15434, per un import de 1.378,72€. 
 
• O 2016/15439, per un import de 282,12€. 
 
• O 2016/15440, per un import de 196,13€. 
 
• O 2016/15442, per un import de 443,79€. 
 
• O 2016/15443, per un import de 94,69€. 

 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 23 de maig del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 30 DE MAIG DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 23 de maig de 2016.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME  
 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3033145, de data 24 de maig de 2016. 
 
− Número 3033152, de data 25 de maig de 2016. 

 
− Número 3033154, de data 25 de maig de 2016. 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:  
 
− AC 2016/16983, per un import de 3.727,84€. 
 
− AC 2016/16984 per un import de 1.919,67€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI   
 
Acord: 
 
Donar conformitat al redactat de la carta amb referència CAD/2016/036. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 

SERVEIS 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/16982, per un import de 3.657,50€ 

 
Acord: 
 
No renovar els contractes de manteniment dels ascensors i de les portes 
mecàniques del Comú i preparar el corresponent plec de bases per convocar el 
concurs públic. 
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CIRCULACIÓ 
 
Acord:  
 
Donar conformitat al tancament de la carretera del Coll d'Ordino el proper 5 de 
juny, de les 16.30h a les 18.00h, amb motiu del Rally de motos Andorra 500. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 

Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Comerç 
 
Número 3033131, de data 20 de maig de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ  
 
Acords:   
 
− Donar conformitat a finalitzar el contracte amb l'agent de l'administració de 

caràcter eventual 920  el 31 de juliol de 2016. 
 
− Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 180 durant 5 mesos.  
 
− Donar conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 

1020 durant el mes d’agost.  
 

− Donar conformitat a la contractació dels agents de l'administració de caràcter 
eventuals (BOPA núm.26 del 27-04-16) següents: 

 
Juny: (tots 15 dies) 
• 671 
• 1038 
• 968 

 
     Juliol:   

• M.L  (15 dies) 
• 1009 
• 748 
• 1010 
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Agost: 
• 671 
• I. E. 
• 1005 

 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
Amb l'objectiu de fomentar el concepte de salut i natura, donar conformitat a 
l'activitat de Shinrin Yoku  al parc natural de la vall de Sorteny, el dia dels parcs. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 

 
− Ordres de pagament. 
 

• Relació d’ordres de pagament:“O” 2016/307, per un import total de 
27.907,48€. 
 

• 2016/16807,16808 i 16809, per un import total de 5.763,81€. 
 

− Modificacions pressupostàries. 
 

A proposta de la junta, donar conformitat al: 
 

• Crèdit extraordinari,  per un import de 600€, a la Conselleria d’Educació, 
Cultura, Joventut i Benestar Social. 
 

• Crèdit extraordinari per un import de 150€, a la Conselleria de 
Manteniment, Serveis i Circulació. 

 
• Suplement de crèdit per un import de 32.761€, a la Conselleria de 

Manteniment, Serveis i Circulació. 
 

• Suplement de crèdit per un import de 2.850€ a la Conselleria de Turisme i 
Esports. 
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− Ampliació de crèdit per un import de 3.613€ a la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 
− A proposta de la junta, donar conformitat a la  Modificació de l’ordinació de 

preus públics 2016 següent: 
 

Exposició de motius 
 
Des de la Conselleria de Turisme i Esports es sol·licita l’establiment d’una bonificació en el 
preu del fons perdut d’inscripció al Centre esportiu d’Ordino als posseïdors del Carnet Jove, 
amb l’objectiu d’incentivar l’interès d’aquesta franja d’edat a l’ús d’aquestes instal·lacions. 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al BOPA núm. 83, 
del 9 de desembre del 2015. 
 
Atesa la voluntat d’estipular aquesta bonificació. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del 30 de juny de 2016 ha aprovat la següent: 

 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de 
novembre del 2015 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’apartat 4 bonificacions, de l’article 26 “La utilització d’espais, 
i la realització de les activitats que ofereix el Centre esportiu” i que queda de la 
següent manera: 
 
Article 26. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que 
ofereix el Centre esportiu  
... 

4. Bonificacions 
 
Els posseïdors de la Carta Magna gaudiran d’una bonificació del 50% en 
qualsevol de les quotes establertes als apartats 2. A i B d’aquest article, a 
excepció de les quotes específiques per aquests usuaris. 
 
Els abonats a centres esportius d’altres parròquies, amb la presentació del 
document acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu 
d’entrada per un dia. 
 
Els abonats a centres esportius de qualsevol parròquia, amb la presentació del 
document acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 100% en el 
preu de les masterclass dins del programa “Ruta del fitness”. 
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Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu de 
la quota a fons perdut en la inscripció com abonats. 
 
Disposició Final 
 
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
− Central de compres. 
 

Donar conformitat al plec de bases i el corresponent expedient de 
contractació per convocar el concurs per l’homologació del subministrament 
de vestimenta i complements per al personal de serveis públics del Comú 
d’Ordino. (Codi PB/CSO/16-B). 
 

− Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 

AC 2016/16976 per un import de 3.657,50€ 

 

− Anul·lació d’obligacions per prescripció. 
 

Atès l’article 30 de la Llei de contractació pública que estableix que en el 
termini de tres mesos a partir de la recepció definitiva o l’acabament dels 
treballs s’ha d’acordar l’abonament a l’adjudicatari el retorn de les retencions 
de garanties practicades o bé la cancel·lació o retorn dels avals o fiances 
aportades. 
 
Atès l’article 60 de la Llei de les Finances comunals que estableix els terminis 
de prescripció de les obligacions de despesa i de pagament. 

 
Atesa la impossibilitat de notificació als tercers detallats a continuació per la 
inexistència de les empreses corresponents. 
 
Acordar per prescripció, l’anul·lació definitiva dels registres comptables dels 
següents deutes en concepte de retencions de garantia no reclamades: 

 
D.ÚLTIMA 

FRA IMPORT RG 
06/11/2000 6.951,88 
04/12/1999 1.545,74 
31/08/1999 812,90 
30/11/2000 1.198,06 
30/11/1998 11.351,99 
31/12/2001 5.093,58 
10/1/2001 13.554,66 
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31/08/2003 22.934,89 
31/10/2001 1.286,26 
30/09/2002 4.000,92 
02/01/2003 1.350,97 
30/09/2003 1.598,73 
30/11/2003 2.387,85 
31/10/2003 502,63 
06/09/2005 7.135,65 
15/12/2000 7.064,97 
12/10/1998 671,10 
09/11/1998 956,68 
17/11/1998 1.031,95 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 30 de maig del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 6 DE JUNY DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 30 de maig de 2016.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent: 
 
Adjudicar el concurs per la concessió de l'explotació d'un local ubicat a la plaça 
de l'oficina de Turisme. 
 
OBRES I URBANISME 
 

OBRES I URBANISME:  
   
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Número 3033135, de data 20 de maig de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3033137, de data 23 de maig de 2016. 
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- Número 3033187, de data 1 de juny de 2016. 
 
- Número 3033217, de data 3 de juny de 2016. 
 
Obra Major: 
 
Número 3032992, de data 5 de maig de 2016. 
 

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI   
 
Acord:  
 
Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar unes cartes de comunicació 
relatives a la inscripció realitzada al Cadastre, perquè no s’han trobat els 
destinataris, i perquè malgrat haver deixat el corresponent avís als seus domicilis 
aquests no han vingut a recollir la carta al Comú, donar conformitat al redactat 
dels edictes  i procedir a la seva publicació al BOPA. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 

CIRCULACIÓ 
 
Acord : 
 
Donar conformitat a reservar 4 de les places d'estacionament exterior de  Prat de 
Call, del dijous 16 de juny a les 07:00h fins el divendres 17 de juny a les 17:00, 
amb motiu de la 56a reunió hispano-francesa d'higiene i sanitat animal i vegetal. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent: 
 
Adjudicar el concurs d'idees per la realització d'un bosc artístic i atorgar-li el premi 
de 1000€. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
─ Número 3032929, de data 2 de maig de 2016. 
 
─ Número 3033019, de data 9 de maig de 2016. 
 
─ Número 3033074, de data 12 de maig de 2016. 
 
─ Número 3033155, de data 25 de maig de 2016. 

 
Cens de població 
 
Número 3033183, de data 31 de maig de 2016. 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord: 
 
A proposta de la junta, es dóna conformitat al Pla rector del parc natural de la vall 
de Sorteny pel període 2016-2019, que fou aprovat per l’òrgan rector del parc el 
passat dia 31 de maig de 2016. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 

 

Acords: 
 
─ Donar conformitat al conveni 54/2016. 
 
─ Donar conformitat a oferir gratuïtament el mallot promocional del tour 2016 a 

la relació de persones/entitats presentades. 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU  
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/17732, per un import de 2.850€ 

 
Acords: 

     
─ Donar conformitat a establir l'horari d'obertura de les 7 a les 22 hores a la 

zona esportiva de la Covanella. 
 

– Donar conformitat a declarar desert el concurs per contractar una empresa 
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, vist 
que no s’ha presentat cap proposta.  
 
Es procedirà a realitzar una adjudicació directa amb la demanda de mínim 3 
pressupostos. 
 

Es resol favorablement la proposta de contractació següent: 
 
Adjudicar el concurs per a la contractació d’una empresa per efectuar les anàlisis 
de superfícies i d’aigua de diferents zones del CEO. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 

 
─ Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/336, per un import total de 
47.827,67€. 

 
• ACLO 2016/17177, per un import de 600€. 
 
• LO 2016/17143, per un import de 195,33€. 

 
• ACLO 2016/17362, per un import de 145,43€. 

 
• 2016/17309 I 17310, per un import total de 6.807,40€. 
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Atorgament de subvencions entitats esportives 
 

ACLO 2016/17730, per un import de 22.000€. 
 

Així mateix se cedeixen les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino i del Pavelló 
Germans de Riba durant tot l’any 2016, amb una valoració estimada en 4.580€. 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 6 de juny del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 13 DE JUNY DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 6 de juny de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
A proposta de la junta,  donar conformitat al conveni 67/2016. 
  
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3033230, de data 7 de juny de 2016. 

 
− Número 3033242, de data 8 de juny de 2016. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord : 
 

Donar conformitat a anul·lar la constatació d'infracció número 23493, per un error 
de forma en la resolució número 5224/2016 que donava resposta al recurs. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
ESCOLA BRESSOL 
 
Acord: 
 
Donar conformitat, de manera excepcional, a la demanda efectuada per una 
família d'Ordino i inscriure un infant de la parròquia únicament el mes de juliol, 
incloure al rebut  la part proporcional corresponent a la matricula.  
 
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
Acord:  
 
Donar conformitat al conveni 68/2016. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
─ Número 3032822, de data 19 d'abril de 2016. 
 
─ Número 3033215. 
 
─ Número 3033227, de data 7 de juny de 2016. 
 
Ocupacions de via pública – venda ambulant 
 
Número 3033328 de data 27 de maig de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1037 a assistir a la 

jornada formativa “eines per a la participació i la dinamització juvenil. La Viqui 
Guia Jove de prop” que es realitzarà el proper dia 16 de juny de 10:00 a 
14:00 a la Biblioteca pública de Lleida. 
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- Autoritzar els funcionaris 237, 059 i 454 a realitzar el curs “Funcionalitats 
Office365” que es farà a Andorra el mes de juny. 

 
- Desestimar el recurs administratiu interposat contra l’acord de Junta de 

Govern del 25 d’abril de 2016. 
 
- Donar conformitat a la cobertura de una plaça d’assessor jurídic (BOPA 28 

del 4 de maig de 2016), per l'agent de l’administració de caràcter indefinit               
885 a partir del 15 de juny de 2016. S’estableix un període de prova d’un any,  

 
- Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 971, 1 dia (8 hores) i 

vista la especificitat de la tasca, s'acorda que el salari sigui de 12€/bruts hora. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/18216, per un import de 335,45€. 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Autoritzar l’acampada a Encodina i al Castellar, respectivament els dies 15 i 16 de 
juny de 2016, al grup de l’INEFC que segueix el camí del retrobament. 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acords: 
 
─ Donar conformitat al conveni 60/2016. 

 
─ Donar conformitat al conveni 69/2016. 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
- Donar conformitat al tancament de la zona vending del CEO els diumenges i 

festius, durant el període comprès entre el 26 de juny i el 18 de setembre de 
2016. 
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Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:  
 
C 2016/18418, per un import de 2.550€ (sense IGI). 
 
- Donar conformitat a la demanda de l'Escola Francesa d'Ordino, mitjançant  

carta rebuda el passat 6 de juny i, col·laborar amb els jocs - olimpíades 
adreçats als 115 infants de les classes de maternal que tindran lloc el proper 
dimarts 28 de juny. La col·laboració del Comú serà amb aigua i coca. 

  

 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/359, per un import total de 
37.263,01€. 
 

• 2016/18373, 18374 i 18375, per un import de 4.409,57€. 
 

• ACLO 2016/18716, per un import de 300€. 
 
A proposta de la junta es dóna conformitat a les modificacions 
pressupostàries de suplement de crèdit següents: 
 

• A la Conselleria de Turisme i Esports per un import de 1.013,02€. 
 

• A la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 
3.000€. 

 
• A la Conselleria de Turisme i Esports, per un import de 7.000€. 

 
─ Modificacions pressupostàries: 

 
• Transferència de crèdit per un import de 11.000€ a la Conselleria de 

Manteniment, Serveis i Circulació. 
 
• Transferència de crèdit per un import de 600€ a la Conselleria d’Educació, 

Cultura, Joventut i Benestar social. 
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• Transferència de crèdit per un import de 300€ a la Conselleria de Turisme i 

Esports. 
 

─ Central de compres: 
 
Adjudicar el concurs per l’homologació dels preus i el subministrament de 
pneumàtics pels vehicles del Comú d’Ordino. 

 
 
─ Subhasta de béns: 
 

Donar conformitat a la resolució de la subhasta per a la venda de material 
divers, convocada per edicte del 25 d’abril del 2016. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 13 de juny del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 20 DE JUNY DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 13 de juny de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
─ Donar conformitat a la demanda de la comissió de festes d'Ordino i autoritzar-

los a instal·lar la barra de bar a la plaça, amb  motiu de la Festa del Roser, de 
l'1 al 4 de juliol propers.  

 
─ Amb motiu de la celebració de la 10a mostra de cinema de muntanya dels 

Pirineus que tindrà lloc del 21 al 25 de juny de 2016,  cedir les instal·lacions de 
l'ACCO de les 15 hores a les 24 hores del dia 22 de juny.  
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
− A proposta de la junta, aprovar el Pla parcial de la UA-84C presentat per la 

societat Prat d'Ausany, SA. 
 

─ Atès que la modificació del perímetre dels edificis existents que resulti de 
l’execució d’obres o instal·lacions de millora de l’eficiència energètica i objecte 
d’una llicència d’obres menors en mèrits de l'establert en l'article 43 apartat 6, 
en l'article 53 apartat 1 a), i en l'article 61 apartat 4 c) del Reglament de 
construcció no es considera un increment de volum; al registre del cadastre es 
contemplarà la modificació del perímetre de l’edifici únicament mitjançant una 
nota interna, sense comportar cap modificació de la superfície. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3033336, de data 16 de juny de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3033189, de data 1 de juny de 2016. 
 
− Número 3033335, de data 16 de juny de 2016. 

 
Obra Major: 
 
Número 3031884, de data 13 de gener de 2016. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació:  
 
El passat dimecres 15 de juny es va obrir el període d'inscripcions per al curs 
2016-2017 de l'escola de música de les Valls del Nord. S'ha modificat el formulari 
de sol·licitud i s'informa dels horaris del proper curs. 
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Acords:  
 
Donar conformitat a la demanda del representat de la societat GOLF PAR 3, SA, 
mitjançant carta de data 14 de juny de 2016. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
Número 3032663, de data 1 d'abril de 2016. 
 
Ocupacions de via pública – venda ambulant 
 
─ Número 3033037, de data 10 de maig de 2016. 

 
─ Número 3033329, de data 27 de maig de 2016. 

 
─ Número 3033279, de data 10 de juny de 2016. 
 
Cens electoral 

 
Número 3033247, de data 8 de juny de 2016. 
 
Cens de població 

 
Número 3033357, de data 16 de juny de 2016. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/19595, per un import de 470,25€. 
 

 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
─ Facilitar a l’associació Hi Arribarem el material necessari per desenvolupar les 

seves activitats en el marc de l’aplec que tindrà lloc al parc natural, els dies 24 
i 25 de setembre de 2016.  

 
─ Autoritzar l’empresa "100% natura", l’organització de visites guiades al 

parc natural de la vall de Sorteny  durant aquest any 2016. 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
AC 2016/19036, per un import de 1.980€ (sense IGI). 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
Acords: 
 
─ Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/400, per un import total de 
53.890,41€. 

 
• OPNP 2016/19271, per un import total de 220€. 

 
─ A proposta de la junta es dóna conformitat a la modificació de 

l’ordinació de preus públics per a l'exercici  2016 següent: 
 

Exposició de motius 
 

Des de la Direcció de l’Escola bressol d’Ordino s’informa de la realització de la 
sortida de fi de curs prevista a Naturlàndia. Aquesta sortida comporta les 
despeses extraordinàries corresponents a l’entrada al parc (6€ per infant) i el 
transport en bus d’aproximadament unes 50 persones entre infants i 
acompanyants, amb un cost estimat com a màxim en 250€. 

 
En aquest sentit es proposa repercutir als pares dels infants el cost de 
l’entrada al parc de 6 € subvencionant el Comú el cost del transport, en lloc de 
cobrar la quantitat de 14,35 € que es va estipular a l’aprovar l’ordinació de 
preus públics per a l’exercici 2016. 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al 
BOPA núm. 83, del 9 de desembre del 2015. 

 
Atesa la voluntat d’estipular el preu públic pel finançament d’aquesta sortida. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del 30 de juny de 2016 ha 
aprovat la següent: 
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Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de 
novembre del 2015 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’apartat 2.k. Imports, sortida fi de curs de l’article 23 
“Escola bressol” i que queda de la següent manera: 
 
Article 23. Escola Bressol 

... 
 
2. Imports 

 
De dilluns a divendres 

A) Pensió completa 351,50€ mensuals 
B) Mitja pensió matí 249,97€ mensuals 
C) Mitja pensió tarda 195,18€ mensuals 
D) Quota d’inscripció 115,94 € 
E) Setmana de setembre: 87,86€ setmanal 
F) Fracció per setmana Pensió completa:   97,00€ setmanal 
G) Fracció per setmana Mitja pensió matí: 69,00€ setmanal 

 
Els apartats F i G seran actius exclusivament pels mesos de juliol i agost. 

 
Dissabtes:  480€ anuals a pagar en dotze 

mensualitats ( exclosos festius)  
 

El Comú es reserva el dret d’anul·lar el servei dels dissabtes si no hi ha un 
assistència continuada mínima de 10 inscrits.  

 
H) Material didàctic 28,70€ 
I) Agendes 5,74€ 
J) Material d’aula 9,57€ 
K) Sortida fi de curs 14,35€ 

L) Sortida naturlandia 6,00€ 
 
Disposició Final 

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

─ SECNOA, SAU: 
 

A proposta de la junta, donar conformitat a : 
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Autoritzar el consell d’administració de SECNOA, SAU a prorrogar la pòlissa 
de crèdit sindicada existent amb les entitats bancàries, amb un límit de 
300.000€ i amb venciment 27 de juny del  2016, per un mes i en les mateixes 
condicions. 
 
I en aquest sentit, facultar l’Hble. Cònsol major i, a la vegada, President 
d’Administració de SECNOA, SAU, Sr. J. Àngel Motés Pons, a signar els 
contractes que d’aquesta operació se’n derivin, en representació del Comú 
d’Ordino, com a prestatari d’aval solidari en qualitat d’accionista únic de la 
societat SECNOA, SAU davant dels deutes que aquesta pugui generar. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 20 de juny del 2016, per unanimitat. 
 
Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
Es dóna conformitat a modificar la data del consell de comú del mes de juliol que 
passarà a celebrar-se el 21 de juliol. 
 
 

 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
La  secretària  general                                          El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 
 


