CONSELL DE COMÚ
31 DE GENER DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13.33 h
Hora d’acabament: 13.36 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
Actua com a secretària la Sra. Pilar Abad Puyalto.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de desembre
de 2018.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 de desembre de 2018 i 7, 14 i 21 de gener de
2019.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El Sr. Cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú
d'Ordino.
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del
dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28
de desembre de 2018
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 28 de
desembre de 2018.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 28 de
desembre de 2018 i 7, 14 i 21 de gener de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 28 DE DESEMBRE DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
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Obra Menor:
− Número 3042818, de data 14 de desembre de 2018.
− Número 3042840, de data 19 de desembre de 2018.
Obra Major:
Número 3042278, de data 17 d’octubre de 2018.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
CASA PAIRAL:
Es dona conformitat al calendari d’activitats del 2019 de la Casa Pairal.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
− Número 3042540, de data 20 de novembre de 2018.
− Número 3042808, de data 14 de desembre de 2018.
− Número 3042836, de data 18 de desembre de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
− Deixar sense efecte l’acord de la junta de govern del 29 d’octubre d’enguany,
sobre la contractació de M.M.A.
− Donar conformitat a que l'alumne del Lycée Comte de Foix Andorre L.A.H.
realitzi la seva estada formativa al departament d’Agricultura, Medi Ambient i
Sostenibilitat.
− Declarar desert l’edicte intern publicat el 6 de desembre d’enguany.
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− Donar conformitat a:
• Actualitzar la descripció del lloc de treball com a cap de secció de
l’aparcament.
• Modificar el plec de bases per cobrir el lloc de treball com a cap de secció
de l’aparcament.
• Iniciar la provisió de la plaça vacant a través d’un nou edicte intern.
− Donar conformitat a compensar econòmicament les hores extraordinàries a
l’agent de l’administració de caràcter indefinit 514 per la seva assistència als
actes de l’Ordino Clàssic.
− Donar conformitat a que el servei de biblioteca romangui tancat de 16.00h a
20.00h el dia 31 de desembre d’enguany.
− Donar conformitat a que el servei de la Casa Pairal estigui obert de 9.00h a
13.00h els dies 24 i 31 de desembre d’enguany.
− Donar conformitat a que l’equip d’operaris i tècnics del departament de
manteniment i serveis, així com l’equip de la Mancomunitat de serveis, treballi
de 7.00h a 13.00h els dies 24 i 31 de desembre d’enguany.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3042889, de data 20 de desembre de 2018.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
SECNOA, SA
S’informa dels actius i dels actes destacables en relació a la participació en
Secnoa, SA per l’explotació del Camp de neu Ordino-Arcalís.
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Acords:
− Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/1402, per un import total de 316.964,59€.
• LO 2018/40220, per un import de 10.638,10€
• ACLO 2018/40222, per un import de 20,10€.
− Modificacions pressupostàries
Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Sostenibilitat, per un import de 1.874€.
− Publicació BOPA
• Publicar al BOPA la notificació col·lectiva de constats d’infracció en relació
a la presumpta vulneració de les normes de circulació.
• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions d’embargament per
deutes.
• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de
constrenyiment per deutes.
 Baixes d’immobilitzat
A proposta de la junta acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat els
actius següents:
2005/129
2007/720
 Control financer
Es lliura l’informe complementari d’acompliment dels comptes anuals de Secnoa,
SA per la temporada 2017/2018.
 Central de contractació
• Atès que s’ha declarat desert el procés de licitació de l’obra de
remodelació de Casa Ferino per ubicar-hi el nou projecte de la Casa de la
Muntanya.
Rescindir de mutu acord el contracte 2018/51.
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• Adjudicar el concurs públic nacional amb caràcter d’urgència per la
realització dels treballs d’actualització de l’inventari patrimonial del Comú
d’Ordino.

JUNTA DE GOVERN
DEL 7 DE GENER DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 28 de desembre de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre favorablement la sol·licitud de baixa de gual següent:
Número de sol·licitud 3042391, de data 26 d’octubre de 2018.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
 Número 3042635, de data 29 de novembre de 2018.
 Número 3042892, de data 21 de desembre de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
 Declarar desert l’edicte intern per cobrir el lloc de treball d’operari/a
d’aparcaments.
 Modificar la descripció del lloc de treball d’operari/a d’aparcament.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
S’ha rebut de Govern la transferència corresponent al 1r trimestre del 2019 per un
import de 1.702.661,56€.
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2018/1444, per un import total de 24.049,68€.
• O 2018/40656, per un import de 146,75€.

JUNTA DE GOVERN
DEL 14 DE GENER DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 de gener de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3041975 de data 17 de desembre de
2018, i a l’escriptura de divisió en règim de propietat horitzontal, a tal efecte,
inscriure al registre del cadastre les unitats immobiliàries relacionades.
Donar de baixa al registre del cadastre les unitats cadastrals relacionades.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec:






Denúncia número 101221.
Denúncia número 101577.
Denúncia número 26066.
Denúncia número 101959.
Denúncia número 102324.

Resoldre favorablement les següents sol·licituds de descàrrec:































Denúncia número 101599.
Denúncia número 101476.
Denúncia número 101475.
Denúncia número 101726.
Denúncia número 100885.
Denúncia número 100387.
Denúncia número 101271.
Denúncia número 101592.
Denúncia número 101666.
Denúncia número 26054.
Denúncia número 101434.
Denúncia número 101679.
Denúncia número 101725.
Denúncia número 101600.
Denúncia número 101762.
Denúncia número 101860.
Denúncia número 101726.
Denúncia número 101973.
Denúncia número 101901.
Denúncia número 101825.
Denúncia número 25962.
Denúncia número 101962.
Denúncia número 102001.
Denúncia número 102023.
Denúncia número 101909.
Denúncia número 102259.
Denúncia número 25971.
Denúncia número 101016.
Denúncia número 102265.
Denúncia número 101109.
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
Acords:
Donar conformitat al conveni 2019/1000.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Comissió dobles números d’identificació administrativa (NIA)
Es crea el tràmit de sol·licitud i de modificació de NIA.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
− Donar conformitat a que l'alumne del Lycée Comte de Foix Andorre M.D.
realitzi la seva estada formativa al departament d’Agricultura, Medi Ambient i
Sostenibilitat.
 Donar conformitat a la demanda de formació sol·licitada per l’agent de
l’administració de caràcter indefinit 1071.
 Donar conformitat a la demanda de les persones relacionades per poder
gaudir dels dies de vacances pendents del 2018 fins el 31 de març de 2019:
 Donar conformitat a la demanda de la funcionaria 40 per poder gaudir dels
dies de vacances, dies a recuperar i hores pendents del 2018.
 Donar conformitat a declarar desert l’edicte per procedir a la cobertura del lloc
de treball com a tècnic/a administratiu/va pel departament d’Intervenció i
Finances, i continuar el procés de selecció a través d’un nou edicte extern.
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
 Donar conformitat a les demandes efectuades per l’organització de la FONT
BLANCA.
 Donar conformitat a oferir una subvenció no dinerària a l’organització de la
FONT BLANCA.
 Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tot els membres dels
equips acreditats que participin al TROFEU BORRUFA.
 Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tots els membres dels
equips i de premsa acreditats que participin al FREERIDE WORLD TOUR.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament:
• 2019/6, per un import total de 47.927,88€.
• OPNP 2018/40916, per un import de 1.100,76€.
• O 2019/1425, per un import de 4.116,21€.
• O 2019/1424, per un import de 35,03€.
• O 2019/1423, per un import de 1.343,87€.
• O 2019/1604, per un import de 13.258,92€.
• ACLO 2019/1422, per un import de 100.000€.
 Central de contractació
• Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2019/843 i 2019/1224, aprovar
el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la
convocatòria del concurs públic nacional pel subministrament de dos
vehicles tipus furgó pel Departament de serveis públics, i un vehicle 4x4 pel
Departament de Medi ambient.
• Mitjançant l’autorització de despesa A 2019/842, aprovar el plec de bases i
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs
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públic nacional per realitzar una part dels treballs de jardineria de la
parròquia d’Ordino.

JUNTA DE GOVERN
DEL 21 DE GENER DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 14 de gener de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Informació:
S’informa del contingut de l’aute número 66-2018 de data 19 de desembre de
2018, en la causa 1000060/2014 del Tribunal Superior de Justícia.
Acord:
Sotmetre a informació pública l’expedient administratiu, amb referència
EXP_CAD-10, i a tal efecte publicar al BOPA el decret adjunt a l’acta als efectes
de comunicar-ho a tota persona interessada.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Terrasses de bar
 Número 3042817, de data 14 de desembre de 2018.
 Número 3043146, de data 16 de gener de 2019.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
 Donar conformitat a que l’agent de l’administració de caràcter indefinit 631
ocupi el lloc de treball com a cap de secció d’aparcaments a partir de l’1 de
febrer de 2019.
 Donar conformitat a la formació sol·licitada pel funcionari 454.
 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de l’agent de
l’administració de caràcter eventual 562.
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Proposta de despesa:
AC/20019000479, per un import de 4.000€.
Acord:
Donar conformitat al conveni 2019/1001.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
DINAMITZACIÓ
Donar conformitat al calendari d’activitats previstes durant l’any 2019.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
Donar conformitat a les demandes efectuades per l’organització del TROFEU
BORRUFA.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
 Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/10, per un import total de 11.107,46€.
• ACLO 2019/2151, per un import de 9.000€.
• ACLO 2019/1750, per un import de 14.500€.
• O 2019/2154, per un import de 2.492€.
• OPNP 2018/41139, per un import de 18€.
• OPNP 2018/41141, per un import de 61,20€.


Anul·lació de rebuts:
•
•

Donar conformitat a l’anul·lació per prescripció dels rebuts detallats a
l’acta.
Donar conformitat a l’anul·lació per prescripció dels deutes que figuren en
la relació que s’adjunta a l’acta.

− Publicacions al BOPA:
•
•

Publicar al BOPA l’edicte per notificar als obligats tributaris de l’Impost
sobre els rendiments arrendataris de l’exercici 2018.
Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions d’embargament de
sancions de circulació.

− Modificacions pressupostàries
A proposta de la Junta, donar conformitat a l’aprovació de l’Ordinació de despesa
plurianual per un import total de 3.638.399,18€.
 Central de Contractació
Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2019/2574 i prèvia aprovació de
l’expedient de despesa plurianual corresponent, aprovar el plec de bases i
condicions tècniques i administratives per a la convocatòria del concurs públic per
a la reforma i l’ampliació del Centre esportiu d’Ordino.
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Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :
Article 22.2.
La Sra. Eva Choy demana, en relació a la junta del 28 de desembre, a l’apartat de
finances, respecte a l’informe dels comptes anuals de SECNOA, com és que hi ha
hagut una despesa superior a 100.000€ sense les signatures del Consell
d’Administració de SECNOA. Vol saber que en pensen com a membres del
Consell d’Administració, i a que és deguda aquesta despesa que només està
signada pel director de SECNOA.
El Sr. Mortés respon a la Sra. Choy que recorda que es va parlar d’aquest
assumpte en la darrera comissió de finances, i que es va acordar que informarien
després del consell d’administració, per tant, així es farà un cop s’hagi celebrat el
proper consell d’administració.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 28 de
desembre de 2018 i 7, 14 i 21 de gener de 2019, per unanimitat.

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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