CONSELL DE COMU
28 DE DESEMBRE DE 2014
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària, tradicional de Sants Innocents.
Hora de l’inici: 12.01
Hora d’acabament: 12.15
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:











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

Excusen la seva absència: L'Hble. Cònsol major Sr. Bonaventura Espot
Benazet i l'Hble. Sr. Patric Simon Riba.
Secretària Sra. Zita Barrio Lopez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 de
novembre de 2014.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes
de les Juntes de Govern del 27 de novembre i del 4, 11 i 18 de desembre
de 2014.
3. Derogació de l'Ordinació tributaria 2015 i de l'Ordinació de preus públics
2015 aprovades en Consell de Comú del 27 de novembre de 2014 i
aprovació, si escau, de la nova Ordinació tributaria 2015 i de la nova
Ordinació de preus públics 2015.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
La Sra. Cònsol menor 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.
El Sr. Jordi Ordoñez demana incloure l'apartat f) a l'article 15.1 i 15.2 de
l'Ordinació de Preus Públics 2015. S’aprova per unanimitat i per tant queda inclòs
en el punt 3 de l'ordre del dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
27 de novembre de 2014
La Sra. Cònsol menor 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 27 de
novembre de 2014.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 27 de
novembre i del 4, 11 i 18 de desembre de 2014 :

JUNTA DE GOVERN DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

-

Ordres de pagament:


Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/767, per un import total de
49.024,01€.



LO 2014/35364, per un import de 1.110€.



LO 201435363, per un import de 817,19€.

Modificacions pressupostàries.
Transferència de crèdit de la Conselleria de Benestar Social, per un import de
4.022€.

-

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 absència del monitor:
GRUP

NÚM.
SOCI

IMPORT A
RETORNAR

DATA CLASSES
ANUL·LADES

17

18416

5,48

20/11.2014

17

18332

5,48

20/11/2014

17

18417

8,35

20/112014

17

18418

8,35

20/11/2014

Blanc 8

18123

8,35

20/11/2014

Blanc 8

18310

8,35

20/11/2014

Blanc 8

18349

8,35

20/112014

Blanc 8

18390

8,35

20/11/2014

 Número d’expedient 6305/2014, de data 19 de novembre del 2014.
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 Número d’expedient 6303/2014, de data 18 de novembre del 2014.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l’Associació de Pares de l’Escola Francesa
d’Ordino, mitjançant carta amb data 20 d’octubre de 2014.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informació:
A demanda del departament d’Habitatge de Govern s’ha inclòs el formulari de
canvi o renúncia d’un ajut o prestació, que caldrà formalitzar en cas d’un canvi de
situació relacionat amb un ajut atorgat.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població.
─ Número 3027411, de data 21 de novembre de 2014.
─ Número 3027415, de data 21 de novembre de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Renovar els contractes dels agents de l’administració de caràcter eventual 788
i 830 per dos anys més.

-

Retribuir durant un mes més amb el salari de paleta a l'agent de l’administració
de caràcter eventual 928, ja que durant el mes de novembre també ha estat
realitzant aquestes tasques. A partir del mes de desembre passarà a cobrar el
salari d’operari tal com es va acordar en el moment de la seva contractació.
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-

Donar conformitat a la demanda del funcionari 232, per modificar el seu horari
per a poder adaptar-se a l’horari escolar del seu fill. Aquesta modificació
s’ajusta al previst en el Reglament de flexibilitat horària, començarà a comptar
a partir del mes de gener de 2015 i serà temporal.

-

Retribuir una part del cost de la formació de Stott Pilates que va realitzar el
funcionari 429, el passat mes d’agost. Concretament abonar 500€ del curs
que va costar la quantitat de 1050€.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a la demanda de l'empresa Hispano Andorrana mitjançant
carta amb data 25 de novembre de 2014 i autoritzar-la a aparcar el bus que fa el
recorregut Ordino-el Serrat a l'aparcament Prat de Call durant els mesos d'hivern.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
Número 3027369, de data 14 de novembre de 2014.
Obra Major:
Número 3027125, de data 17 d’octubre de 2014.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acord:
Donar conformitat a la demanda del ministre de Cultura del Govern d’Andorra,
mitjançant carta del 6 d’octubre de 2014.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Número 3027172.
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TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
-

Donar conformitat al Protocol de facturació 158/14.

-

Donar conformitat a signar el contracte 159/14.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Resoldre favorablement la demanda del Club de Judo Ordino, mitjançant correu
electrònic del passat 24 de novembre.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les
següents sancions de circulació :
-

Constat 21631.
Constat 21761.
Constat 21829 .

BENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENT DE SOCIAL:
Acords:
-

Resoldre favorablement l'expedient número 00314.
Donar conformitat al següent calendari d’activitats de la casa pairal per a l’any
2015:
Gener
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Dia 5, Arribada dels reis a la Casa Pairal, a les 17h00 tortell i xocolata
Dia 10,Cantada de Nadales,Coral Casamanya a les 17h00
Dia 16, Sant Antoni , Escudella a les 13h00
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Febrer

Dia 2, Crêpes a les 17h00
Dia 18, trinxat , carnestoltes a les 13h00

Març

Dia 10, Calçotada a Vilafranca del Penedès,visitar el Vinseum (amb La Massana)
Dia 31, anar a buscar la mona a Anglesola,visitar el Castell de Forejacs (amb La
Massana)
Dia a determinar ,Excursió a Sorteny amb raquetes i dinar al Refugi

Abril

Dia 23, Sant Jordi, berenar i quinto a les 17h00

Maig

Dia 5, visitar Carcassone, Castell medieval (amb La Massana)
Dia 14 sortida de primavera a determinar (7 comuns)

Juny

Viatge a determinar de 5 dies (amb La Massana i Canillo)

Juliol

Dia 14, Paella al jardí, a les 13h00
Dia 28, Platja i Mariscada

Agost

Dia a determinar, dinar de germanor amb els polítics
Dia 26, XII Campionat de petanca i mostra de pastissos a les 11h00

Setembre

Dia 15, visitar Tarragona, Pretori i circ Roma (amb La Massana)

Octubre

Dia 20, visitar Vilafranca du Conflent (descobrir els artesans, comerços,botigues)
Dia 31 castanyada a la Casa Pairal a les 17h00

Novembre

Dia a determinar anar a la fira de Sant Andreu a Manresa (amb La Massana)

Desembre

Dia 10 Dinar de Nadal i quinto a les 13h00

Tallers de memòria i de manualitats durant l´any, dies i hores a concretar.
Ball en línea, activitats esportives diverses durant tot l’any.

ESCOLA BRESSOL:
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: AC 201400035791, per
un import de 4.021,57€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 27 de novembre de 2014, per unanimitat.
JUNTA DE GOVERN DE 4 DE DESEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 27 de novembre de 2014.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
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FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

-

-

-

Ordres de pagament.


Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/790, per un import total de
10.295,58€.



OPNP 2014/36049, per un import de 180€.

Modificacions pressupostàries.


Transferència de crèdit a la Conselleria d’Obres i Urbanisme per un import
de 200€.



Transferència de crèdit a la Conselleria d’Obres i Urbanisme per un import
de 2.338,71€.

A proposta de la junta es dóna conformitat a:


Generació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, per un
import de 1.800€.



Crèdit extraordinari a la Conselleria d’obres públiques, per un import de
25.000€.

Calendari Fiscal.

Donar conformitat al calendari següent que estableix les dates de notificació de
facturació i definició del període voluntari de pagament i de presentació de la
corresponent remesa al banc dels diferents concepte tributaris previstos per a
l’exercici 2015:
Aquest calendari es publicarà
informatiu.
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Tribut
Impost tradicional del foc i lloc
Impost sobre la propietat
immobiliària i Taxa de serveix
públics vinculada.
Impost sobre els rendiments
arrendataris
Impost sobre la radicació
d’activitats
comercials,
empresarials i professionals i
Taxa
de
serveis
públics
vinculada.
Taxa de
manteniment de
cementiris
Rètols indicadors i publicitaris
Reserves
d’estacionament
i
guals

Data inici
notificació de
facturació
18/02/2015
18/02/2015

Data presentació
remesa bancària al
cobrament
01/04/2015
01/04/2015

Data fi període voluntari
i inici del període
executiu
22/05/2015
22/05/2015

02/02/2016

02/02/2016

30/03/2016

18/03/2015

04/05/2015

20/06/2015

18/03/2015

04/05/2015

20/06/2015

18/02/2015
18/02/2015

01/04/2015
01/04/2015

22/05/2015
22/05/2015

GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
 Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 29 d'octubre de
2009, pel que fa els procediments protocol·laris en cas de defunció de
treballadors del Comú, d’autoritats i d’exautoritats de la parròquia i donar
conformitat als nous procediments.
─ Donar conformitat a la demanda de la Federació Andorrana de Muntanyisme i
cedir-los l'ACCO els dies 23, 24 i 25 de gener del 2015 en motiu de la cursa
de la Font Blanca de les 13 a les 16 hores.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
─ Número 3027418, de data 24 de novembre de 2014.
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─ Número 3027459, de data 27 de novembre de 2014.
─ Número 3027464, de data 27 de novembre de 2014.
─ Número 3027473, de data 28 de novembre de 2014.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
BÚSTIA ELECTRÒNICA
Número de registre 3027426.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 36571/2014, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs públic
per a la realització del treballs de reparació del pont del Vilaró i publicar l’edicte
corresponent. (Codi: PCAP/COO/14-AC) .
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
- Número 3027422, de data 25 de novembre de 2014.
- Número 3027447, de data 27 de novembre de 2014.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
-

Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del passat 20 de novembre
en relació a la sol·licitud número 3027243 de data 30 d’octubre 2014.
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-

Resoldre favorablement la sol·licitud número 3027243 de data 30 d’octubre
2014.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al contracte 160/14.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Informació:
El Centre Esportiu d’Ordino romandrà obert els diumenges de les 15 a les 20
hores a partir del 7 de desembre de 2014 i fins el diumenge 26 d’abril. L’horari de
tancament dels dissabtes serà les 21 hores en lloc de les 20 hores a partir del 6
de desembre.
Acords:
-

-

Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO pel Quinto de Nadal
organitzat per l’associació de pares i alumnes de l’Escola Francesa de la
Massana.
Donar conformitat a subvencionar els trofeus del 2n Torneig Internacional Vall
d’Ordino de tennis taula que organitza la Federació.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
20140034386 A (10.000€), per un import de 5.900€.
A proposta de la junta es dóna conformitat a l’addenda al contracte 28/6.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 4 de desembre de 2014, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 11 DE DESEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
2.

S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 4 de desembre de 2014.
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
-

-

Ordres de pagament:


Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/813, per un import total de
67.099,12€ .



ACLO 20141/36646, per un import de 300€.



OPNP 2014/36850, per un import de 4€.



ACLO 2014/36851, 36866 I 36868, per un import total de 2.850€.



ACLO 2014/36852, 37099 I 36856, per un import total de 2.850€.

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 absència del monitor:

-

GRUP

NÚM.
SOCI

IMPORT A
RETORNAR

DATA CLASSES
ANUL·LADES

I3

18280

8,35€

09/12/2014

I3

18405-s

5,48€

09/12/2014

Modificacions pressupostàries.
Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 6.000€.
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-

Acord de resolució de sol·licitud en referència a l’Ordinació Tributària.
Número d’expedient 6324/2014, de data 3 de desembre del 2014.

-

Acord de resolució de sol·licitud.
Número d’expedient 6318/2014, de data 28 de novembre del 2014.

GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta es dóna conformitat a :
L’estudi i l’aprovació de la proposta d'entrar a tràmit parlamentari la Proposició de
Llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, de 17 de maig, qualificada de
modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de
supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als Comuns, del
27 de juny.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
Número 3027471, de data 28 de novembre de 2014.
Utilització de nom:
─ Número 3027630, de data 9 de desembre de 2014.
─ Número 3027655, de data 10 de desembre de 2014.
Cens de població:
Número 3027427, de data 25 de novembre de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

-

Donar conformitat al plec de bases per convocar un edicte per cobrir una
plaça de monitor pel gimnàs del CEO en qualitat d’agent de l’administració de
caràcter eventual. La contractació es preveu fins el 31 de desembre de 2015 i
està prevista en el pressupost 2015.
Contractar amb caràcter d’urgència l’agent de l’administració de caràcter
eventual 951 per a fer la substitució del funcionari 049.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al preu comercial del llibre infantil “Molly visita Andorra. El tresor
de Carlemany” a un preu de 14€. El llibre està disponible en català, castellà,
francès, anglès i rus.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
Resoldre favorablement la sol·licitud d’utilització de la sala d’activitats del CEO
efectuada per correu electrònic de data 10 de desembre, conveni 164/14.
Resoldre favorablement la proposta de despesa següent:
Adjudicar la compra de 5 bicicletes d’espinning pel preu de 9.913,13€ IGI inclòs.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 11 de desembre de 2014, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DE 18 DE DESEMBRE DE 2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
2.

S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 de desembre de 2014.
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Informacions:
-

-

-

-

-

Informe comptes anuals 2013/2014 Secnoa, SAU.
Es lliuren els comptes anuals de la societat Secnoa tancats a 31 de maig del
2014, juntament amb l’informe d’auditoria independent emès per l’empresa
ALFA CAPITAL, i l’informe de control financer emès per l’Intervenció comunal.
Informe comptes anuals 2013/2014 Vallnord, SA.
Es lliuren els comptes anuals de la societat Vallnord, SA tancats a 31 de maig
del 2014, juntament amb l’informe d’auditoria independent emès per
l’empresa ALFA CAPITAL, i l’informe de control financer emès per l’Intervenció
comunal.
Informe programa d’actuació 2014/2015 Vallnord, SA.
Es lliura el document intitulat “Pressupost, programa d’actuació, inversió i
finançament Temporada 2014/2015” de la societat Vallnord, SA, d’acord amb
l’apartat 3 de l’article 68 de la Llei de Finances Comunals.
Informe programa d’actuació 2014/2015 Secnoa, SAU
Es lliura el document intitulat “Pressupost, programa d’actuació, inversió i
finançament Temporada 2014/2015” de la societat SECNOA, SAU, d’acord
amb l’apartat 3 de l’article 68 de la Llei de Finances Comunals.
Informe Tribunal de Comptes exercici 2013
Es lliura l’informe emès pel Tribunal de Comptes en relació als comptes anuals
del Comú d’Ordino de l’exercici 2013, així com l’informe d’Intervenció
complementari.
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-

Informe Tribunal de Comptes transferències 2013
Es lliura l’informe emès pel Tribunal de comptes en relació a la liquidació dels
imports rebuts en concepte de la LQTC de l’exercici 2013, així com l’informe
d’Intervenció complementari.

Acords:
-

-

-

Ordres de pagament


Relació d’ordres de pagament: “O” 2014/830, per un import total de
7.452,10€.



ACLO 2014/37718, 37719 I 37720, per un import total de 6.882,56€.



ACLO 2014/38024, per un import de 91,21€.



LO 2014/38019, per un import de 140€.

Modificacions pressupostàries


Ampliació de crèdit a la Conselleria de Benestar social per un import de
1.500€.



Transferència de crèdit al Departament de Gestió i Desenvolupament
Humà per un import de 200€.



Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 1.101,49€.

Es resol favorablement la proposta d’adjudicació següent:
Adjudicar el contracte pel programa d’assegurances del Comú d’Ordino i de la
Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.

-

Renovació pòlissa de crèdit del Comú d’Ordino
A proposta de la junta, deixar sense efecte l’acord de data 23 d’octubre i no
renovar la pòlissa.

GABINET DE CÒNSOLS
A proposta de la junta, s’aprova per majoria, la minoria s’absté:
Donar conformitat a signar el conveni 166/14
CC/14-12-28
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç:
─ Número 3027595, de data 5 de desembre de 2014.
─ Número 3027734, de data 16 de desembre de 2014.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Autoritzar, tal i com s’ha vingut fent els darrers anys, que tot el personal pugui
gaudir d’un dels quatre ponts sense que el nombre de persones absents en
cadascun d’ells superi la meitat de la plantilla de cada departament.
Pel que fa al personal agent de l’administració de caràcter eventual, podran
gaudir del pont les persones que tinguin un contracte d’una durada superior a
6 mesos. Pel que fa als departaments o serveis que no poden realitzar un
d’aquests ponts, es dóna conformitat perquè aquest pugui traslladar-se a un
altre dia.

-

-

Atesa la baixa de l'agent de l’administració de caràcter eventual 793, publicar
un edicte per a cobrir la plaça en tant que agent de l’administració de caràcter
eventual.
En el marc de l’expedient disciplinari ED002/2014, un cop conclòs el període
establert per a la pràctica de les proves, donar vista a l’expedient i establir un
nou període d’al·legacions.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
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- Número 3027661, de data 11 de desembre de 2014.
- Número 3027722, de data 15 de desembre de 2014.
Obra Menor:
Número 3027678, de data 12 de desembre de 2014.
Obra Major:
Número 3026937, de data 24 de setembre de 2014.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2014/38100, per un import de 2.802,44€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
-

-

Donat 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 la destinatària
Sra. H. M. G., i perquè malgrat haver deixat el corresponent avís al seu domicili
aquesta no ha vingut a recollir la carta al Comú, donar conformitat al redactat
de l’avís i procedir a la seva publicació al BOPA
Aprovar l’avís, a efectes de notificació al Sr. J. R. M. de la instrucció d’un
expedient administratiu atesa la impossibilitat de notificar-li personalment, i
procedir a la seva publicació al BOPA.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació, per
convocar un concurs públic pel lloguer d’un contenidor de 4,5 m3, i recollida del
mateix amb les restes de la màquina d’escombrar.
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CIRCULACIÓ:
Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació:
-

Constat 21524.
Constat 21441.
Constat 21828 .

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord :
Mitjançant l’autorització de despesa número 201400034984, d’un import de
6.000€, donar conformitat al plec de bases i a la publicació del corresponent
edicte per convocar el concurs públic per a l’elaboració d’un pla de prevenció
d’incendi forestal en zona periurbana i d’ús públic a la parròquia d’Ordino.

BENESTAR SOCIAL
ESCOLA BRESSOL:
Acord:
Es dóna conformitat a la sol·licitud 3027857.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 18 de desembre de 2014, per unanimitat.
4. Derogació de l'Ordinació tributaria 2015 i de l’Ordinació de
preus públics 2015 aprovades en Consell de Comú del 27 de
novembre de 2014 i aprovació, si escau, de la nova
Ordinació tributaria 2015 i de la nova Ordinació de preus
públics 2015.
S’aprova per unanimitat, inclòs l’apartat f) a l’article 15.1 i 15.2 introduït per
l’article 22.
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I sense més assumptes a tractar, la Sra. Cònsol menor lleva la sessió de Consell
del 28 de desembre de 2014.

P.O. del Comú:
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau:
El cònsol major
Bonaventura Espot Benazet
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