CONSELL DE COMU
28 DE MAIG DE 2015
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària, tradicional de Sancogesma
Hora de l’inici: 17.03
Hora d’acabament: 17.15
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:









Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Jordi Ordoñez Adellach
Bartumeu Gabriel Baella
Miquel Pujal Rius
Eva Font Denjean
Enric Dolsa Font
Josep Xavier Jimenez Moran

Excusen la seva absència: Els Honorables Srs. Gemma Riba Casal, Ludovic
Albós Cavalière, Patric Simon Riba i Lucia Muñoz Muruzabal
Secretària: Sra. Rosa Reñe Picolo.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 d’abril de 2015.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 30 d’abril de 2015 i del 7, 14 i 21 de maig 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.
L'Hble, Sra. Cònsol Naudí sotmet a aprovació un conveni urbanístic relatiu a la
UA-21.
S'aprova per unanimitat.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30
d'abril 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 30 d'abril
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 30 d'abril
de 2015 i del 7, 14 i 21 de maig de 2015.
JUNTA DE GOVERN DEL 30 D'ABRIL 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” 2015/219, per un import total de
61.163,78€.
 LO 2015/13620, per un import de 1.110€.
 ACLO 2015/13613 i 13614, per un import total de 7.730,24€.
 ACLO 2015/13557, 13611 i 13612, per un import total de 7.812,19€.
 ACLO 2015/13768, per un import de 788,98€.
 ACLO 2015/13845, per un import de 500€.
 Devolucions d’ingressos:
 Rebut 367062.
 Número d’expedient 6596/2015, de data 22 d’abril del 2015.
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 Número d’expedient 6611/2015, de data 28 d’abril del 2014.
 Central de compres:
 Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar, en segona convocatòria, el concurs per l’homologació dels
preus de subministrament de combustible (estelles) d’importació pel Centre
esportiu d’Ordino i el servei de càrrega, transport i descàrrega d’estelles
(Codi PB/CSO/15-Z). L’autorització de la despesa es formalitzarà en el
moment del compromís de l’adquisició.
 Declarar desert el concurs públic per contractar el subministrament i la
instal·lació d’una pilona automàtica al camí de Segudet.
 Mitjançant l’autorització de despesa número A 2015/4335, aprovar, amb
caràcter d’urgència, el plec de bases i el corresponent expedient de
contractació per convocar el concurs, per al subministrament i la instal·lació
d’una pilona automàtica per a l’entrada del carrer Major d’Ordino. (Codi
PB/CSO/15-W).
 Modificacions pressupostàries:
 Ampliació de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per un
import de 4.961,70€.
 Ampliació de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de
233,58€.
 Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació per
un import de 2.560,30€.
 Proposta de despesa
AC 2015/13846, per un import de 320€.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l’escola de música moderna mitjançant
correu electrònic de data 28 d’abril i cedir-los la sala de l'ACCO, el 17 de maig de
les 19:00 fins a la finalització de l'acte.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
─ Número 3029053, de data 17 d’abril de 2015.
─ Número 3029110, de data 22 d’abril de 2015.
Cens de població:
─ Número 3028472, de data 27 de febrer de 2015.
─ Número 3029119, de data 23 d’abril de 2015.
─ Número 3029121, de data 23 d’abril de 2015.
─ Número 3029139, de data 27 d’abril de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Publicar un edicte intern per a cobrir la plaça de recepcionista del CEO
- Atorgar un CRA de 200 euros bruts /mes als funcionaris 028, 446 i 622 durant
el temps que duri la responsabilitat assumida.
- Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 927 (BOPA 27 – 0104-15) fins el 31 d’octubre de 2015.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a l’addenda al contracte 7/2011.

CC/15-05-28

5/17

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3029067, de data 20 d’abril de 2015.
TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/13694, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per a la convocatòria del
concurs públic per a l’adjudicació de passejades amb carruatge tirat per cavalls a
Ordino, i publicar l’edicte corresponent (PB/CXO/15-V).
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el contracte pel manteniment de l’enllumenat públic i lloguer per
l’enllumenat de Nadal de la parròquia d’Ordino.
CIRCULACIÓ:
Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció
de circulació :
Constat 22530.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 30 d'abril de 2015, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 7 DE MAIG DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2015.
2.Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
 Ordres de pagament
 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/233, per un import total de
17.477,88€.
 ACLO 2015/14024, per un import de 415,16€.
 ACLO 2015/14025, per un import total de 2.850€.
 ACLO 2015/14294, per un import de 300€.
 Central de compres
Mitjançant l’autorització de despesa número A 2015/14286, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar, amb caràcter
d’urgència, el concurs, per al subministrament de pintura per als aparcaments
del Comú. (Codi PB/CSO/15-AA).
 Acords de resolució de sol·licitud:
 Número d’expedient 6591/2015, de data 22 d’abril del 2015.
 Número d’expedient 6564/2015, de data 13 d’abril del 2015.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
Publicar un edicte amb la llista de persones no localitzades, en situació de baixa
dubtosa o baixa país, a fi de poder regularitzar la seva situació al cens de població
de la parròquia d’Ordino i en el seu cas cursar la baixa d’ofici.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
─ Número 3028956, de data 10 d’abril de 2015.
─ Número 3028957, de data 10 d’abril de 2015.
─ Número 3029124, de data 23 d’abril de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Donar conformitat a que el salari de l'agent de l’administració de caràcter
eventual 927 sigui de 1.267,59€.
 Contractar les següents persones per a ocupar les places d’agent de
l’administració de caràcter eventual (BOPA núm. 21 del 18-03-15): 817, 733,
D.M, 1000.
 Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual (BOPA núm. 29 del
8-04-15): 965
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3028082, de data 19 de gener de 2015.
Obra Menor:
Número 3029172, de data 30 d’abril de 2015.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/14320, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs públic
per a la contractació d’una empresa per la realització dels treballs de
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manteniment preventiu d’algunes instal·lacions del Centre Esportiu durant la
parada tècnica i publicar l’edicte corresponent. Codi: PB/CSSO/15-AB.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 7 de maig de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 14 DE MAIG DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 7 de maig 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” 2015/262 per un import de
461.865,94€.
 OPNP 2015/15007, per un import de 32€.
 ACLO 2015/132, per un import de 6.520€.
 LO 2015/15142, per un import de 70.947,61€.
 Modificacions pressupostàries:
 A proposta de la junta aprovar el suplement de crèdit per un import de
1.602,98€.
 A proposta de la junta, aprovar el crèdit extraordinari per un import de
3.000€.
 Secnoa, SAU:
A proposta de la junta autoritzar al Consell d’Administració de SECNOA, SAU
a renovar la pòlissa de crèdit que la societat va formalitzar amb el Banc
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Sabadell d’Andorra en data 1 de juny del 2014 i amb venciment del dia 1 de
juny del 2015.
 Acord de resolució de sol·licitud:
 Número d’expedient 6595/2015 de data 22 d’abril del 2015.
 Número d’expedient 6631/2015 de data 7 de maig del 2015.
 Central de compres:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs públic per a l’homologació dels
subministraments de material de ferreteria per al comú d’Ordino.

preus

pels

 Anul·lació de deutes:
Donar conformitat a l’anul·lació definitiva del registre de deutes que s'adjunta a
l'acta de la junta, per prescripció.
 Deutes a Batllia:
Donar conformitat a iniciar el procediment de cobrament forçós de deutes per
via administrativa, mitjançant la presentació a la Batllia de la relació de deutes
que s’adjunta a l'acta de la junta.
 Baixa d’immobilitzats:
A proposta de la junta, donar de baixa del registre d’immobilitzat els actius
següents, que figuren totalment amortitzats comptablement. Aquest material
s’ha considerat obsolet i serà portat a la deixalleria.
Actiu
2007/530
2009/186
2009/185
2007/637
2007/684
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Descripció
PC Core Duo - DIMA
PC Core Duo - DIMA
PC Core Duo - DIMA
Monitor TFT 17” – OFIMA
Monitor TFT 17” – DIMA

Valor d’adquisició
397,99
349,40
349,40
140,82
163,59
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població:
Número 3029222, de data 7 de maig de 2015.
Utilització de nom
Número 3029217 de data 6 de maig de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acord:
Publicar un edicte per contractar 4 persones al mes de juliol i 4 persones al mes
d’agost, menors d’edat (16 i/o 17 anys) per realitzar tasques de neteja de boscos
amb una jornada laboral de 5 hores diàries.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
AC 2015/15377, per un import de 12.194,10€.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
A proposta de la junta, aprovar provisionalment la modificació de les Ordinacions
reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d’edificis del POUP
d’Ordino,
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs pels treballs de reparació dels ponts de la Cortinada i Arans,
per un import de 21.185,99€, impostos inclosos.
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Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
- Número 3028717, de data 20 de març de 2015.
- Número 3029240, de data 8 de maig de 2015.
Obra Menor:
Número 3029243, de data 8 de maig de 2015.
Obra Major:
Número 3028433, de data 23 de febrer de 2015.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar conformitat perquè el Departament de Cadastre i Gestió del Territori lliuri al
Departament d’Obres i Urbanisme el parcel·lari cadastral en suport digitat amb la
informació següent: límit de les finques que confronten amb la carretera general i
amb les carreteres secundàries. Aquesta informació serà per a ús intern i exclusiu
del Departament d’Obres i Urbanisme i no la podrà lliurar a cap altra persona
física o jurídica.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Resoldre favorablement la sol·licitud de lloguer de sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 14 d’abril per impartir classes de BOXA
infantil (a partir de 8 anys) i per adults durant el curs 2015 – 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 14 de maig de 2015, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 21 DE MAIG DE 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2015.
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2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
 Ordres de pagament:
 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/280, per un import total de
49.870,93€.
 ACLO 2015/16014, 16015 I 16016, per un import total de 6.171,20€.
 Modificacions pressupostàries:
A proposta de la junta aprovar el crèdit extraordinari a la Conselleria d’obres
públiques, per un import de 3.952,39€.
 Devolució d’ingressos:
Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos, segons la
relació següent, amb motiu de l’anul·lació de classes del Centre esportiu
d’Ordino, per l'absència del monitor el dia 14 de maig de 2015:
GRUP NÚM. SOCI IMPORT A RETORNAR
Blanc 8

18123

8,35

Blanc 8

18310

8,35

Blanc 8

18349

8,35

Blanc 8

18390

8,35

Blanc 8

18554

8,35
41,75

 Acords de resolució de sol·licituds en referència a l’Ordinació
Tributària:
 Número d’expedient 6619/2015, de data 4 de maig de 2015.
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 Número d’expedient 6642/2015, de data 12 de maig de 2015.
Central de compres:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar el concurs pel subministrament i la instal·lació d’una videocàmera de
vigilància per un import de 7.761,60€.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
─ Número 3029300, de data 15 de maig de 2015.
─ Número 3029341, de data 19 de maig de 2015.
Comerç:
Número 3029166, de data 30 d’abril de 2015.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
 Col·laborar amb AGENTAS (agència de treball amb suport) acceptant la
integració d’una de les seves usuàries que podria realitzar tasques de suport a
l’arxiu i a la biblioteca. Aquesta persona s’incorporaria al Comú durant 6
mesos en règim “d’estada de formació”, la qual cosa no implica cap cost pel
Comú.
- Vist que no hi ha hagut cap candidat, declarar desert l’edicte intern per a
cobrir la plaça de recepcionista del CEO i publicar un edicte per cobrir la plaça
en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual. La durada del
contracte s’establirà, inicialment, per un any.
- Contractar les següents persones en qualitat d’agents de l’administració de
caràcter eventual (BOPA 27 de l’1 d’1 d’abril de 2015) :
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961
1000
M. V. L.
687
A. R. S.
748
B. B.
671

JUNY
JUNY
JULIOL
JULIOL
JULIOL
AGOST
AGOST
AGOST

- Contractar les següents persones en qualitat d’agents de l’administració de
caràcter eventual (BOPA núm. 26 de l’1 d’abril de 2015):
Juliol: 670; 679, 966, 904, 967, 458, J. P.
Agost: 739, 759, 822, 528, 974, S.S., D.R.
Setembre: 670, 966
- Contractar les següents persones en qualitat d’agents de l’administració de
caràcter eventual (BOPA núm. 26 del 1-04-15). 739, 759
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar el concurs públic, per la realització dels treballs de correcció del butlletí
informatiu del Comú d'Ordino (codi: PB/CXO/15-U).
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
- Donar conformitat a la demanda de Nord Andorrà SA mitjançant carta amb
data 6 de maig, i autoritzar-la a l’obertura de rases pels treballs de canalització
soterrada des de la Gonarda fins al Coll de Gomà. La data d’inici dels treballs
el 26 de maig i la data d’acabament el 31 d’octubre.
- Donar conformitat a la demanda d’Andorra Telecom amb data 14 de maig de
2015 i autoritzar la col·locació d’un clauer d’alta seguretat a l’entrada del local
que tenen a l’edifici la Font, concretament s’ubicarà a la façana que dóna al
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riu, just al costat de la porta del garatge, per guardar-hi la clau d’entrada al
local.
S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3029254, de data 11 de maig de 2015.
- Número 3029257, de data 11 de maig de 2015.
- Número 3029280, de data 14 de maig de 2015.
- Número 3029288, de data 14 de maig de 2015.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
 Atès que el Comú d’Ordino no ha pogut lliurar una carta de comunicació de
les obligacions d’inscripció al Cadastre perquè no s’ha trobat el destinatari, i
perquè malgrat haver deixat el corresponent avís al seu domicili aquest no ha
vingut a recollir la carta al Comú, donar conformitat al redactat de l’avís que
s’annexa l' acta i procedir a la seva publicació al BOPA.
 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.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201500016090, per un import de 522,50€.
TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Acord:
Donar conformitat a la proposta del Comú de la Massana, perquè el dinar de la
travessa de Muntanya La Massana-Ordino es faci al restaurant Borda Casa Vella
Palès de l’Aldosa.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Donar conformitat a la demanda efectuada en reunió de cònsols de data 15
d’abril de 2015 per l’empresa PRO SPORT pel desenvolupament i organització
del Campionat de futbol 3x3 que es durà a terme a tot el país durant el decurs del
mes de juliol.
Denegar la demanda d’una aportació dinerària de 1.500€ per manca de dotació
pressupostaria.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les sancions
de circulació següents :
-

Constat 22587.

-

Constat 22670.

-

Constat 22632.

-

Constat 22631.

Es resol favorablement el descàrrec corresponent a la sanció de
circulació següent : Constat 22497.
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
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 19 i 20 de
setembre de 2015.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 21 de maig de 2015, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 28 de maig de 2015.
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