CONSELL DE COMU
31 DE JULIOL DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:03
Hora d’acabament: 17:04
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Gemma Riba Casal
Ludovic Albós Cavalière
Bartumeu Gabriel Baella
Patric Simon Riba
Miquel Pujal Rius
Eva Font Denjean
Lucia Muñoz Muruzabal
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Secretària Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de juny de 2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 26 de juny i del 3, 10, 17 i 24 de juliol de 2014.
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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 juny de 2014
El Sr. 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 juny
de 2014.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern 26 de juny i del 3, 10, 17
i 24 de juliol de 2014 :
JUNTA DE GOVERN DEL 26 DE JUNY DE 2014
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” 2014/400, per un import total de
24.704,57€.
• ACLO 2014/18864, per un import de 6.860,32€.
• ACLO 2014/19081, per un import de 4.635,68€.
• LO 2014/19094, per un import de 493,15€.
- Acords de resolució de sol·licitud.
• Número d’expedient 6059/2014, de data 17 de juny del 2014.
• Número d’expedient 6038/2014, de data 4 de juny del 2014.
- Acord de regularització comptable.
En els registres comptables del Comú apareixen, en situació de conciliació
bancària, una sèrie de càrrecs per xecs emesos en exercicis anteriors, però que
en el dia d’avui no han estat cobrats.
D’acord amb la normativa vigent, aquestes obligacions es poden considerar
prescrites i, en conseqüència, es poden anular definitivament els xecs emesos i
els càrrecs comptables amb aplicació a beneficis d’exercicis anteriors.
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Declarar la prescripció d’aquestes obligacions i la regularització comptable
corresponent amb el detall següent:
CRÈDIT ANDORRÀ
Data
Xecs
04/06/2009
1.414.619
18/08/2009
1.542.069
09/11/2009
2009/3475
2009/3479
2009/3485
08/02/2010
2010/3537
02/03/2010
1.670.595
27/09/2010
3.015.686
11/10/2010
3.015.716
13/01/2011
3.048.329
03/03/2011
3.069.213
11/03/2011
3.069.176
05/05/2011
2011/3766
ANDBANK
Data
Xecs
09/01/2009
2009/3102
04/02/2009
2009/3149

Import
10,50
19,34
65,58
65,58
266,66
20,00
80,03
305,76
69,00
22,25
54,56
69,00
20,00
Import
200,00
36,00

- Manual d’Immobilitzat.
Donar conformitat al Manual d’immobilitzat que s’ha elaborat basat en el
manual subministrat per l’Administració General.
- Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
A 2014/19234, per un import de 8.256,00€.
- A proposta de la junta, es dona conformitat a la modificació de
l’ordinació de preus públics.
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 28 de novembre del 2013.
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, subapartats B.2, B.3, B.4 i B.5, que queden amb el
redactat següent:
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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
...
2. CURS COL·LECTIU DE
NATACIÓ
Durada 1 mes
1 classe per setmana
Màster de natació
Durada 1 mes

3. CURSOS
COL·LECTIUS
Aeròbic

CLASSE
DIRIGIDA
4,35 €

SOCIS

NO SOCIS

21,90 €

33,40 €

24,05 €

-

FORFET
SETMANAL
7,10 €

Fitxa d’entrenament

FORFET
MENSUAL
21,20 €
4,05 €

4. CURS PARTICULAR DE NATACIÓ
1 classe
1 classe grup ( 2 persones, preu per persona)
10 classes
10 classes grup ( 2 persones, preu per persona)

5. CURS DE NATACIÓ
PERFECCIONAMENT

SOCIS
17,70 €
11,70 €
150,85 €
121,20 €

MENSUAL
Socis CEO

1h 30 minuts per setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana

FORFET 10
CLASSES
35,36 €

24,05 €
31,60 €
45,70 €

No socis
CEO
48,10 €
64,05 €
92,70 €

NO SOCIS
24,45€
19,10 €
207,60 €
179,30 €

TRIMESTRAL
Socis CEO

No socis CEO

65,40 €
85,95 €
124,55 €

130,80 €
174,30 €
252,60 €

Article segon
S’aprova modificar l’article 28 Activitats de la Conselleria de Turisme i Esports, apartat 2
Imports, subapartat D, Activitats que ofereix la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino,
que queda amb el redactat següent:
Article 28 Activitats de la Conselleria de Turisme i Esports
...
2. Import
...
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D) Activitats que ofereix la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino
WATERPOLO

1h 30 minuts per setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana

MENSUAL
Socis CEO
No socis
CEO
24,05 €
48,10 €
31,60 €
64,05 €
45,70 €
92,70 €

TRIMESTRAL
Socis CEO
No socis CEO
65,40 €
85,95 €
124,55 €

130,80 €
174,30 €
252,60 €

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

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç
Número 3025807, de data 5 de juny de 2014
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord :
Reservar, de forma gratuïta, a l’aparcament Prat de Vilella, l’espai per a dos
contenidors i l’espai de cinc places destinades a càrrega i a descàrrega, durant el
transcurs de les obres de remodelació i projecte energètic del Centre Esportiu
d’Ordino.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3025873, de data 13 de juny de 2014.
- Número 3025910, de data 17 de juny de 2014.
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TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat al tancament de la zona vending del CEO els diumenges i
festius durant el període comprès entre el 30 de juny i el 14 de setembre de
2014.
- Donar conformitat a oferir 30 entrades d’un dia al CEO a la Comissió de festes
d’Ordino amb la finalitat que les puguin repartir en els diferents actes previstos
durant el Roser d’Ordino de 2014.
- Donar conformitat a obrir el CEO i oferir el servei de dutxes durant els dies
següents:
• Diumenge 6 de juliol, de les 12 a les 17 hores, per la Volta als Ports
d’Andorra.
• Diumenge 3 d’agost, de les 10 a les 15 hores, per la Travessa d’Ordino i la
Massana.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3025932.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 26 de juny de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 3 DE JULIOL DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
CC/14-07-31
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Acords:
- Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/420, per un import total de
54.396,22€.

•

ACLO 2014/19983, per un import de 3.000€.

•

ACLO 2014/19984, per un import de 10.000€.

•

ACLO 2014/19956, per un import de 100€.

•

ACLO 2014/19987, per un import de 50.000€.

- Modificació pressupostària:
Ampliació de crèdit al capítol de personal de diverses conselleries per un import
total de 46.262,58€.
- Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
Adjudicació directa per renovació de 80 hores de serveis de consultoria, per un
import total de 6.120€.
- Central de compres:
•

Vist que no s’ha presentat cap licitador al concurs nacional per al
subministrament de composicions florals per als Comuns de la Massana i
Ordino, segons edicte de l’1 d’abril del 2014, declarar desert el concurs.

•

Adjudicar el concurs pel subministrament d’un vehicle per al Servei de
Manteniment.

- Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació Tributària:
Número d’expedient 6075/2014, de data 20 de juny del 2014.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
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Donar conformitat a la demanda efectuada per l’agrupament escolta Mare de Déu
de Montserrat mitjançant correu electrònic amb data 25 de juny de 2014.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
─ Donar conformitat a la demanda del director de l’Institut d’Estudis Andorrans,
per carta entrada en data 18 de juny d’enguany.
─ Vist que la Junta de Govern en data 19 de juny va acordar resoldre el contracte
de concessió de l’explotació del bar de la plaça de Prat de Call amb efectes 15
de setembre de 2014, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació per convocar un nou concurs de concessió de l’explotació del bar
de la plaça de Prat de Call. (Codi PB/CSSO/14-S) i publicar l’edicte públic
corresponent.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Ocupació de via pública
Número 3026094, de data 2 de juliol de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
-

Vist que l’agent de l’administració de caràcter eventual 604 no s’incorporarà a
la feina, contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 974.

-

Vist que l’agent de l’administració de caràcter eventual 934 no s’incorporarà a
la feina, i vistes les disponibilitats de la resta de candidats donar conformitat
perquè l’agent de l’administració de caràcter eventual 759 contractat pel mes
d’agost, treballi també el mes de juliol.

-

Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 970.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
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RÈTOL INDICADOR
Número de registre 3016063, de data 27 de juny de 2014.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3025978, de data 20 de juny de 2014.
- Número 3026023, de data 24 de juny de 2014.
- Número 3026067, de data 27 de juny de 2014.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
- Donar conformitat a signar el conveni 93/14.
- Donar conformitat al conveni 94/14.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3025780, de data 3 de juny de 2014.
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 2014.
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- Autoritzar Esports Elit, l’organització de la Travessa Ordino-La Massana que
tindrà lloc el dia 3 d’agost de 2014, amb l’accés als camins de la parròquia,
seguint els recorreguts proposats per les diferents proves. Els recorreguts
s’hauran de senyalitzar amb banderes i cintes.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 3 de juliol de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 10 DE JULIOL DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 3 de juliol de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament:
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/438, per un import total de
15.148,47€.

•

ACLO 2014/20506, 20507, 20508, 20509 i 20510, per un import total de
1.607,92€.

•

ACLO 2014/20503, 20504 i 20505, per un import total de 9.462,07€.

•

ACLO 2014/20500, 20501 i 20502, per un import total de 9.026,98€.

- Modificacions pressupostàries
•

A proposta de la junta s’aprova un suplement de crèdit per un import de
6.500€ a la Conselleria de Turisme i Esports.

•

Ampliació de crèdit per un import de 1.092€, a la Conselleria de Benestar
Social.

•

A proposta de la junta s’aprova un crèdit extraordinari per un import de
16.100€, a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació.
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•

Transferència de crèdit per un import de 1.250€, a la Conselleria de Turisme
i Esports.

•

A proposta de la junta donar conformitat al calendari i directrius a considerar
en l’elaboració del pressupost econòmic per a l’exercici 2015.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Contractar els agents de l’administració de caràcter eventual 971 i 972.
- Vista la manca d’efectius del servei de circulació, establir una guàrdia telefònica
nocturna (de les 22:00 a 6:00 hores) i retribuir-la tal com s’estableix a l’annex 1
del reglament de sistemes de compensació, durant els mesos de juliol, agost i
setembre.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
- Donar conformitat a signar el conveni 98/14.
- Mitjançant el compromís de despesa número AC 201400020325, adjudicar el
contracte de treballs d’impremta de la guia Valls del Nord 2015.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat al contracte 99/14.
- Donar conformitat a oferir 20 entrades d’un dia al CEO a l’Agrupació Ciclista
Andorrana, per poder-les sortejar entre els participants de la 1a prova de
contrarellotge del 8è Campionat d’Andorra.
- Donar conformitat a que l’equip femení de la REAL SOCIEDAD DE FUTBOL
realitzi la seva estada de pretemporada a Ordino del 4 al 8 d’agost. Es cediran
CC/14-07-31

12/19

les instal·lacions del CEO de forma gratuïta, a canvi de les contraprestacions
publicitàries que s’han proposat des del CEO:
L’equip s’allotjarà a Ordino
- Mitjançant l’autorització de despesa número 2014/20511, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs
públic per a la contractació d’una empresa per realitzar la neteja general i la
neteja dels vidres, de l’estructura metàl·lica i dels conductes de ventilació del
Centre esportiu i de l’escola d’art després de les obres i publicar l’edicte
corresponent.
- Donar conformitat a les promocions de captació i fidelització de socis que
ofereix el CEO cada any, en motiu de l’inici del curs escolar que enguany
coincideix amb l’obertura després de la finalització del projecte arquitectònic i
projecte energètic del CEO.
El període de promoció serà del 29 de setembre al 31 d’octubre:
Portes obertes
Presentació QUOTA +
Matricula gratuïta amb la contractació de la quota anyal i trimestral.
Accés gratuït a les classes dirigides de fitness i a la pista d’esquaix
per a tothom com a acte de presentació.
o Accés gratuït a les classes dirigides de fitness i a la pista d’esquaix
durant els mesos de novembre i desembre a condició de contractar
la QUOTA +, per l’any 2015.
o
o
o
o

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acords:
- Cedir dues places de garatge a l’aparcament vertical, del dia 10 al 13 de juliol.
- Cedir una plaça de garatge a l’aparcament vertical, a l’organització de l’Ultra
Trail del dia 10 al 13 de juliol.
- Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar els treballs als soterranis de l’aparcament vertical.
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AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l’agrupament escolta i guia Gent de Mar de
Cambrils.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 10 de juliol de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DEL 17 DE JULIOL DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acord:
Ordres de pagament :
Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/462 per un import total de 16.976,65€.
GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
- Donar conformitat a no presentar recurs d’apel·lació a la sentència 2014-099
de la Secció Administrativa de la Batllia.
- Seguit a la proposta presentada en reunió de cònsols del passat 1 de juliol,
donar conformitat a l’aportació, en concepte de subvenció, per a l’organització
del Projecte Xic & Dansa.
- A proposta de la junta, donar conformitat al contingut de la demanda que
s’adreçarà a la Comissió de Toponímia en quant als topònims relatius a la
parròquia d’Ordino, amb la modificació de la grafia següent :
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•
•
•
•

Astrell enlloc de Astarell
Massanelles enlloc Marçanelles
Guardioles, consensuat amb la Massana, enlloc de Gordioles
Laverdú, enlloc de la Verdu

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
─ Número 3026158, de data 9 de juliol de 2014.
─ Número 3026164, de data 10 de juliol de 2014.
─ Número 3026180, de data 14 de juliol de 2014.
Cens de població:
Número 33026199, de data 16 de juliol de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
- Donar conformitat a la sol·licitud de permís no retribuït d’un mes presentat pel
funcionari 141, per a poder atendre el seu fill.
- Resoldre l’expedient disciplinari ED 001/2014, amb la suspensió d’un mes de
salari i de feina.
- Es resol l’acabament del contracte dels agents de l’administració de caràcter
eventual 865 i 696, en la data prevista el 31 d’agost de 2014 i la renovació dels
contractes dels agents de l’administració de caràcter eventual següents:
•
•
•
•
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- Vista la propera baixa per jubilació del funcionari 715, publicar una comunicació
interna per a cobrir la plaça.
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 977.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
- Número 3026175, de data 11 de juliol de 2014.
Obra Menor:
- Número 3026139, de data 8 de juliol de 2014.
- Número 3026143, de data 9 de juliol de 2014.
- Número 3026163, de data 10 de juliol de 2014.
- Número 3026178, de data 14 de juliol de 2014.
- Número 3026189, de data 15 de juliol de 2014.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201400021176, per un import de 532,95€
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2014/20797, per un import de 5.173,71€
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acords:
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- Autoritzar l’empresa Heliand a aterrar a la zona del refugi de les Portelles,
respectant una distància de seguretat d’uns 100 m de tota infraestructura
existent.
- Denegar a l’empresa Tramuntanya, desenvolupar l’activitat de BTT al domini del
Camp de neu d’Ordino-Arcalis.
- Tancar amb clau la barrera d’accés a la pista de manteniment del túnel del port
de Rat i donar-ne una còpia al servei de manteniment de pistes de l’estació,
així com a les empreses autoritzades per desenvolupar llur activitat en la zona.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 17 de juliol de 2014, per unanimitat
JUNTA DE GOVERN DEL 24 DE JULIOL DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 17 de juliol de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
•

Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/470, per un import total de
15.575,90€.

•

LO 2014/22110, per un import total de 846,45€.

•

OPNP 2014/22109, per un import total de 8,00€.

GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
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- Donar conformitat a l’acord pres en la reunió de cònsols del passat 1 de juliol,
en relació a la proposta aportada per la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets
d’autor i Drets veïns del Principat d’Andorra.
- Donar conformitat al conveni 101/14.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Comerç:
Número 3026229 de data 21 de juliol de 2014.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Encarregar a l’empresa adjudicatària dels treballs de redacció i direcció facultativa
de projectes elèctrics del Comú d’Ordino, el projecte dels nous trams d’enllumenat
públics a la parròquia. Els fanals a col·locar seran els de la casa Socelec model
Piano.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2014/22117, per un import de 1.599,42 €.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar resposta al recurs d’alçada núm. 8.246.937, de l’1 de juliol de 2014.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
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AC 201400020794, per un import de 1.250€.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
- Número de registre 3026062.
- Número de registre 3026061.
- Número de registre 3026217.
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les sancions
de circulació següents:
- Constat 20143.
- Constat 20884.
- Constat 20879.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord :
Modificar la demanda autoritzada en la Junta de Govern del 10 de juliol de 2014 en
relació a l'Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar de Cambrils.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 24 de juliol de 2014, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de
Consell del 31 de juliol de 2014.
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