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CONSELL DE COMU
11 DE FEBRER DE 2015

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària, tradicional dels arrendaments
Hora de l’inici: 17.06
Hora d’acabament: 17.24

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

 Bonaventura Espot Benazet
 Consol Naudí Baixench
 Jordi Ordoñez Adellach
 Gemma Riba Casal
 Bartumeu Gabriel Baella
 Miquel Pujal Rius
 Eva Font Denjean
 Lucia Muñoz Muruzabal
 Enric Dolsa Font

Excusen la seva absència: Els Honorables Srs. Ludovic Albós Cavalière
i Patric Simon Riba.

Secretària: Sra. Zita Barrio Lopez.

Ordre del dia previst:

1. Jurament del nou conseller de comú.

2. Modificació dels membres de les Comissions Permanents.

3. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de desembre
de 2014.

4. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 28 de desembre de 2014 i del 8, 15, 22 i 29 de
gener de 2015.

5. Arrendament dels cortons.
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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.

La Sra. Consol Naudi demana donar conformitat al conveni de col·laboració entre
Andorra Turisme SAU i els set Comuns del Principat, per al desenvolupament
d’accions conjuntes de màrqueting turístic 2015, mitjançant el programa
Infoturisme, i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signar-lo.

S’aprova per unanimitat.

1. Jurament del nou conseller de comú:

Vista la renúncia al càrrec presentada pel conseller de comú l’Honorable Senyor
Éric Bartolomé Levos per carta de data 22 de gener de 2015.

Vist l’article 64.5 del Text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del
referèndum, en el qual s’estableix que “la renúncia al càrrec tindrà efecte a partir
dels quinze dies naturals d’haver-la presentada i el substituirà en el càrrec el
candidat següent al darrer escollit de la seva llista electoral”.

Vist que el candidat següent de la candidatura  “Convergents d’Ordino (CD’O)” és
el Sr. Josep Xavier Jiménez Moran.

Vista la publicació al BOPA núm. 5, any 27, de data 22 de gener de 2015, pel
qual el Sr. Josep Xavier Jimenez Moran queda proclamat elegit per al càrrec de
conseller del Comú d'Ordino, en substitució del Sr. Èric Bartolomé Levos.

El Sr. Josep Xavier Jimenez Moran  presta el seu jurament de viva veu, com a bon
andorrà, de respectar i fer respectar la Constitució, les lleis, les ordinacions, els
reglaments i els usos i costums de la parròquia d’Ordino i del Principat d’Andorra.

2. Modificació dels membres de les Comissions Permanents:

FINANCES:

President: Jordi Ordoñez Adellach
Vicepresident: Ludovic Albós Cavalière
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Vocals: Bonaventura Espot Benazet
Josep Xavier Jiménez Morán

Secretari : Joaquim Anglada

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ:

President: Ludovic Albós Cavalière
Vicepresident: Jordi Ordoñez Adellach
Vocal: Miquel Pujal Rius

Consol Naudí Baixench
Josep Xavier Jiménez Morán

Secretari : Olga Serrano per Administració,  Ruth Ponce per GDH, i Agustí
Guimerà per Comunicació

 CAMP DE NEU ORDINO-ARCALÍS:

President: Bonaventura Espot Benazet
Vicepresident: Consol Naudí Baixench
Vocals: Miquel Pujal Rius

Bartumeu Gabriel Baella
Enric Dolsa Font

OBRES I URBANISME:

President: Bonaventura Espot Benazet
Vicepresident: Consol Naudí Baixench
Vocals: Miquel Pujal Rius

Ludovic Albós Cavalière
Enric Dolsa Font

Secretari : Manel Montes per obres i Esteve Balcon per urbanisme

TURISME i ESPORTS:

President: Bartumeu Gabriel Baella
Vicepresident: Patric Simon Riba
Vocals: Gemma Riba Casal

Eva Font Denjean
Josep Xavier Jiménez  Morán

Secretari : Cristina Ariño per Turisme i Judit Villarò per Esports
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MANTENIMENT, SERVEIS i CIRCULACIÓ:

President: Patric Simon Riba
Vicepresident: Consol Naudí Baixench
Vocals: Jordi Ordoñez Adellach

Enric Dolsa Font

Secretari : Lluis Babi per manteniment i serveis
Secretari : Toni Vazquez per Circulació

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT:

President: Miquel Pujal Rius
Vicepresident: Consol Naudí Baixench
Vocals: Lucia Muñoz Muruzabal

Josep Xavier Jiménez Morán

Secretari : Sergi Riba

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Presidenta: Gemma Riba Casal
Vicepresidenta: Eva Font Denjean
Vocals: Bartumeu Gabriel Baella

Lucia Muñoz Muruzabal
Josep Xavier Jiménez Morán

Secretari : Anna Call

BENESTAR SOCIAL:

Presidenta: Lucia Muñoz Muruzabal
Vicepresidenta: Eva Font Denjean
Vocals: Gemma Riba Casal

Bartumeu Gabriel Baella
Josep Xavier Jiménez Morán

Secretari : Anna Call i Coté Montolio  per Escola Bresssol

COMISSIÓ MIXTA DE LÍMITS PARROQUIALS:

President : Bonaventura Espot Benazet
Vicepresidenta : Consol Naudí Baixench
Vocals : Miquel Pujal Rius
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Enric Dolsa Font
Eduard Espot Benazet, representant del Quart
d’Ordino
Eusebi Estragués Coma
Pere Babi Picolo

3. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
28 de desembre de 2014:

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 2014.

4. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 28 de
desembre de 2014 i del 8, 15, 22 i 29 de gener de 2015 :

JUNTA DE GOVERN DEL 28 DE DESEMBRE DE 2014

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3027746, de data 16 de desembre de 2014.

─ Número 3027778, de data 18 de desembre de 2014.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

─ A proposta de la junta s’acorda modificar el lloc de treball d’assessor jurídic.

 Donar conformitat perquè el Comú es faci càrrec del pagament del 50% de la
despesa del complement de la CASS dels treballadors i dels beneficiaris,
únicament als beneficiaris que ja estaven contractats. Els nous beneficiaris
s’adheriran a les noves condicions.

BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL:

Deixar sense efecte, a partir del proper mes de gener de 2015, el conveni signat
entre el Comú d’Ordino i la Residència Clara Rabassa en data 27 de gener de
2012 i l’addenda signada en data 29 de setembre de 2014.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 28 de desembre de 2014, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 8 DE GENER DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 28 de desembre 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” 2015/1, per un import total de
83.210,78€.
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 ACLO 2015/1781 i ACLO 2015/916, per un import de 100.000€ i
200.000€ respectivament.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les següents sol·licituds:

Cens de població :

Número 3027854, de data 30 de desembre de 2014.

Comerç :

─ Número 3027658, de data 10 de desembre de 2014.

─ Número 3027846, de data 29 de desembre de 2014.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acord:

Autoritzar el funcionari 454 i els agents de l’administració de caràcter eventual 788
i 830 a assistir al curs “infogràfics, gràfics i imatges interactives” el proper dia 29
de gener a Barcelona.

BENESTAR SOCIAL

ESCOLA BRESSOL:

Acords:

 Deixar sense efecte la proposta de despesa AC 201400035791, aprovada en
la Junta de Govern del passat 27 de novembre, per un import de 4.021,57€.

─ Resoldre favorablement les propostes de despesa següents: 2014/39221, per
un import de 2.010,78€ i 2014/39222, per un import de 2.010,78€

CASA PAIRAL:

AC. 1134, per un import de 1.650€.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 8 de gener de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 15 DE GENER DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 8 de gener 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” 2015/2, per un import total de
23.633,06€.

 LO 2015/1743, per un import de 23.477,84€.

 LO 2015/1788, per un  import de 202€.

 LO 2015/1777, per un import de 129,34€.

 OPNP 2014/39538, per un import de 510€.

 OPNP 2014/39537, per un import de 5.783,22€.

 ACLO 2015/1943, per un import de 10.000€.

 ACLO 2015/1944, per un import de 12.000€.

− Concurs.

Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/1479, per un import de
7.000€, aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació
per convocar el concurs públic per l’adquisició d’un vehicle adscrit a Secretaria
general (Codi PB/CSSO/15-A).
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− Publicació al BOPA.

Donar conformitat a la publicació al BOPA de l’edicte de notificació col·lectiva
de deutes que no han pogut ser notificats de forma individual.

− Donació de la tretzena paga.

A proposta de la junta, incorporar al pressupost de despeses del 2015 l’import
que correspon al resultat del què queda pendent d’utilitzar de les donacions
realitzades pels cònsols i els consellers durant els exercicis 2012 a 2014.

− A proposta de la junta, donar conformitat a les modificacions
pressupostàries següents:

 Crèdit extraordinari a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de
1.100€.

 Suplement de crèdit per un import de 12.792,48€.

─ Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el concurs pel subministrament i col·locació de contenidors de
recollida selectiva.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen  favorablement  les sol·licituds següents:

Comerç.

─ Número 3027068, de data 10 d’octubre de 2014.

─ Número 3027780, de data 18 de desembre de 2014.

─ Número 3027876 de data 31 de desembre de 2014.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

─ AC 2015/1960, per un import de 1.321,09€.
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─ AC 2015/1959, per un import de 1.254€.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3027814, de data 19 de desembre de 2014.

- Número 3028057, de data 15 de gener de 2015.

Obra Menor:

Número 3027601, de data 5 de desembre de 2014.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acord:

Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tot els membres de premsa
acreditats per cobrir el FREERIDE WORLD TOUR, previst pel 14 febrer 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Es resolen favorablement els descàrrecs corresponents a les següents
sancions de circulació:

 Constats 22026- 22027.

 Constat 21861.

Es resolen desfavorablement els descàrrecs corresponents a les
següents sancions de circulació :

 Constat 21849.

 Constat 21886.
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BENESTAR SOCIAL

ESCOLA BRESSOL:

Acord:

Denegar la sol·licitud 3027900

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 15 de gener de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 22 DE GENER DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 15 de gener 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” 2015/8, per un import total d’11.926,70€.
        “O” 2015/6, per un import total de 14.832,37€.

 ACLO 2015/2009, per un import de 666,67€.

 ACLO 2015/2007, per un import de 174€.

 ACLO 2015/2453, per un import de 86.000€.

 ACLO 2015/2467, per un import de 1.500€.

 2015/2452, per un import de 1.320,20€.

 ACLO 2015/2472, per un import de 9.420€.
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 ACLO 2015/2476, per un import de 1.500€.

 ACLO 2015/2479, per un import de 800€.

 ACLO 2015/2481, per un import de 600€.

 ACLO 2015/2494, per un import de 50.000€.

 ACLO 2015/2495, per un import de 1.000€.

 ACLO 2015/2685, per un import de 9.000€.

 ACLO 2015/2688, per un import de 1.000€.

 ACLO 2015/2689, per un import de 1.000€.

 ACLOP 2015/2483, per un import de 290,95€.

 ACLOP 2015/2487, per un import de 290,95€.

 ACLOP 2015/2691, per un import de 581,90€.

 Denegació de subvenció

Número d’expedient 6256/2014, de data 24 d’octubre del 2014.

─ Parquímetres.

 Imputar al pressupost, en concepte de diferència de caixa, la quantitat de
295,45€.

 Redactar un document que sigui validat des de l’entitat bancària per cada
ingrés, on hi consti el nombre de bosses, així com el número de precinte i
l’import de cada una d'elles.

GABINET DE CÒNSOLS

A proposta de la junta, donar conformitat al conveni 15/15
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens electoral – demandes de vot per dipòsit judicial per correu.

─ Número 3027832, de data 23 de desembre de 2014.

─ Número 3027865, de data 30 de desembre de 2014.

─ Número 3027866, de data 30 de desembre de 2014.

─ Número 3027976, de data 8 de gener de 2015.

─ Número 3027979, de data 8 de gener de 2015.

─ Número 3028084, de data 19 de gener de 2015.

─ Número 3028085, de data 19 de gener de 2015.

─ Número 3028091, de data 20 de gener de 2015.

Cens de població.

 Número 3028060, de data 16 de gener de 2015.

Comerç.

─ Número 3028012, de data 13 de gener de 2015.

─ Número 3028013, de data 13 de gener de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 ED 004/2014 i ED 005/2014, donar conformitat a la pràctica de les proves
sol·licitades tal com preveu l’article 73.5 de l’Ordinació de la funció pública

 Atès que l’IPC del 2014 ha estat del -0,1% (BOPA 2 del 14-01-15), no
procedir a l’increment de salaris per l’any 2015.
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 Publicar un edicte per a la substitució del funcionari 619.

 Autoritzar el pagament del curs “TRX group suspension training”, a Barcelona
al que va assistir el funcionari 420.

 Autoritzar el funcionari 041 a assistir a la formació “iniciació a l’alpinisme” els
dies 24 i 25 de gener.

 Contractar l'agent de l'administració de caracter eventual 987.

 Convocar mitjançant edicte intern, la plaça de cuinera de l’escola bressol.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC, 2015/2610 per un import de 260.

 AC 2015/2624, per un import de 1.045

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acord:

Donar conformitat al conveni 16/15.

ACTIVITATS I PROMOCIÓ:

Acord:

Mitjançant l’autorització de despesa número 2015/201500002617, aprovar el plec
de bases i el corresponent expedient de contractació per convocar un concurs
nacional per la contractació d’un professional per a l’organització de concerts al
carrer el mesos de juliol i agost, sota la nominació de Nits Obertes.

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/2554, per un import de 23.659,68€ + 1.064,69€ IGI.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

SERVEIS:

Acords:

 Vistes les molèsties ocasionades als abonats de l’aparcament Vertical durant
les obres, obsequiar a cada un d’ells amb un rentat exterior del vehicle que hi
estaciona.

 Vist que la comanda del paper pels parquímetres DG3 de la marca
Shlumberges, tardarà unes 4 setmanes a arribar, utilitzar el paper que ens
cediran gratuïtament des del Comú de Santa Julià.

CIRCULACIÓ:

Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la següent sanció
de circulació

Constat 22001.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 22 de gener de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN  DE 29 DE GENER DE 2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 22 de gener 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” 2015/9, per un import total de
29.143,17€.
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 LO 2015/3047, per un import de 676,02€.

 2015/2906, per un import de 2.284,55€.

 LO 2015/2905, per un import de 9.131,20€.

 OPNP 2015/2900, per un import de 1.712,63€.

 O 15/2901, per un import de 5.015€.

 ACLOP 2015/2969, per un import de 290,95€.

 ACLO 2015/3127, per un import de 600€.

 ACLO 2015/3130, per un import de 1.500€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/2973, per un import total
de 771,90€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/2974, per un import total
de 2.404,49€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/2976, per un import total
de 4.032€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3043, per un import total
de 4.182,60€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3049, un import total de
11.737,44€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3050, per un import total
de 8.167,87€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2014/4135. per un import total
de 18.000€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3052. per un import total
de 15.599,76€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3057, per un import total
de 60.443,81€.
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 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3058, per un import total
de 836€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3059, per un import total
de 365,75€.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3060, per un import total
de 1.727,70€ + 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3061, per un import total
de 2.035€ + 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3062, per un import total
de 1.242,74€ impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/ 3063, per un import total
de 2.445,14€ impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3073, per un import total
de 2.378,02€ + 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3064, per un import total
de 3.219,28€, impostos inclosos.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3065, per un import total
de 1.232,64€ + 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3066, un import total de
3.227,29€ + 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3067, per un import total
de 2.939,48€ + 4,5% d’IGI suportat.

 Ordres de pagament corresponents a l’AC 2015/3593, per un import total
de 49.394,52€.

 Lloguers habitatges:

Vist l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2015 que ha estat del 0%.

Es dóna conformitat perquè els preus dels lloguers dels habitatges del Comú
per a l’exercici 2015 siguin els mateixos que pel 2014.
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Atesa l’entrada en vigor des de l’1 de gener de 2013 del nou Impost general
indirecte, el lloguer de vivendes està subjecte a l’IGI al tipus superreduït del 0%
i el lloguer de locals comercials al tipus normal del 4,5% (les concessions
administratives no estan subjectes a IGI )

 Cànon SECNOA, SAU:

A proposta de la junta, establir, per a la temporada 2015/2016, l’import anyal
del cànon d’explotació de Secnoa, SAU en 926.300€, que correspon a
l’import de la dotació a l’amortització de l’exercici 2014 dels actius
concessionats.

 Anul·lació de deutes:

Vist que el Comú ha  rebut de la Batllia d’Andorra l’acta de l’assemblea de
creditors de data 26 de gener del 2015 en el marc de la cessació de
pagaments i fallida de la societat SIV, SL.

Atès que es declara acabat el procediment concursal i s’autoritza l’extinció de
la societat, tot constatant la insuficiència de béns per respondre davant les
demandes dels creditors.

Es resol cancel·lar definitivament els deutes pendents dels registres
comptables del Comú, que són:

Rebut Any Concepte Import
288932 2013 Impost de radicació 57,38
288932 2013 Taxa de serveis públics en general 45,90
301371 2013 Taxa tramitació de sol·licituds 16,70

Total 119,98

 Central de compres:

Adjudicar el concurs per a l’homologació dels subministraments de terminals
de trunking digital (TETRA) per als serveis comunals d’Ordino, pels següents
preus unitaris:

Descripció Preu unitari
Impostos inclosos

Lot 1 Portàtils sense teclat 618,50 €
Lot 2 Portàtils amb teclat 618,50 €
Lot 3 Mòbils 788,50 €
Lot 4 Fixos o base 824,45 €
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Accessoris Preus
Bateria intel·ligent de màxima capacitat. 42,50 €
Antena de GPS i TETRA. 10,55 €
Funda preparada per penjar el portàtil al cinturó. 12,30 €
Cranc de cinturó de seguretat per penjar fàcilment el portàtil. 2,10 €
Microaltaveu extensible amb penjador incorporat que inclogui micròfon,
altaveu, PTT, sortida de jack petit per a auricular auxiliar.

60,30 €

Carregador individual dos posicions. 57,30 €
Carregador múltiple 6-10 unitats. 450,60 €
Carregador de vehicle. 46,30 €
Capçal amb missatges d’interfície d’usuari en català separat del mòdul
d’RF. 205,50 €

Mòdul d’RF amb el GPS, separat del capçal per a terminal mòbil. 625,30 €
Altaveu. 13,10 €
Micròfon de mà amb PTT. 15,50 €
Equip d’instal·lació completa en el vehicle: 300 €
· Connectors externs per a alimentació, per a interfícies de transmissió de
dades, etc.
· 1 antena exterior amb 5 m de cable que inclogui antena GPS i antena
Tetra per al mòbil.

300 €

Font d’alimentació addicional. 162,80 €
Altaveu de sobretaula. 13,10 €
Antena Yagui i la longitud necessària de cable d’RF de baixes pèrdues per
realitzar la instal·lació.

500 €

Auricular de “botó” petit per connectar a la sortida jack del microaltaveu
extensible.

7,60 €

Auricular Bluetooth. 60 €
Equip mans lliures per a portàtil (auriculars, micro i PTT). 22,60 €
Microcranial per a casc amb instal·lació completa. 308,50 €
Microaltaveu remot avançat amb antena integrada i botons programables. 75,35 €
Consola amb protecció contra la pols i aigua IP67 per a instal·lacions en
motocicleta d’un terminal tipus LOT 3. 602,80 €

Activació llicència Repeater. 246,60 €
Activació llicència passarel·la. 246,60 €
Llicències de programació. 753,50 €
Cost programació d’un equip. 60 €

D’acord amb l’article 19 del plec de bases, el contracte tindrà una durada de 4
anys, comptats des de la data de la signatura del contracte. El contracte es
podrà prorrogar, de mutu acord, per dos terminis suplementaris d’1 any com
a  màxim.

 Acord de resolució en referència a l’Ordinació Tributària:

Expedient 6348/2014, de data 19 de desembre del 2014.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens de població.

 Número 3027894, de data 2 de gener de 2015.

─ Número 3028138, de data 26 de gener de 2015.

Comerç.

─ Número 3027988, de data 9 de gener de 2015.

─ Número 3028029, de data 14 de gener de 2015.

─ Número 3028096, de data 20 de gener de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acord:

Autoritzar el funcionari 041 a assistir a la formació “curs de perfeccionament
d’alpinisme hivernal”.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/2610, per un import de 3.183,66€.

 AC  2015/3201, per un import de 1.3151,97.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:

Adjudicar el concurs per la realització dels treballs de reparació del pont del Vilaró.
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Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3028098, de data 21 de gener de 2015.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acords:

 Vist l’article 13 de l’ordinació de modificació de l’ordinació reguladora de
l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la
parròquia d’Ordino del 24 d’abril de 2014,

Vistos els articles 19 i 22 del Pla Rector del parc natural de la vall de Sorteny
del 31 de maig de 2012,

Atès el decret del 31 de maig de 2012 referent a l’aprovació del text refós de
l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de
Sorteny, del 2 de juliol de 2002,

Autoritzar Cims Màgics SL a organitzar la competició de l’Andorra Ultra Trail
Vall Nord els dies 23 a 28 de juny de 2015, utilitzant la xarxa de camins de la
parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes dels diferents
recorreguts.

 Autoritzar l’accés motoritzat a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall Nord a
les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de Sorteny i l’accés
motoritzat a la zona ZUE4 a un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar
l’avituallament.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 29 de gener de 2015, per unanimitat.

5. Arrendament del cortons

La Secretària General diu que, vist que no hi ha cap postor per cap dels dos
cortons,  ni el  de  Barilles ni pel de l’Hortell, aquests queden doncs a disposició
del Comú podent-ne fer ús o arrendar-los  sense pública subhasta.
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No havent-hi cap intervenció en relació a aquesta proposta
queda aprovada per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió
de Consell del 11 de febrer de 2015.

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


