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CONSELL DE COMU
3 DE FEBRER DE 2016

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària, tradicional dels arrendaments
Hora de l’inici: 13.30 h
Hora d’acabament: 13.37 h

Assistents:

Els Honorables Senyors i Senyores:

J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu

Excusa la seva absència : l'Hble Sr. Samuel Duró Backes

La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez.

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 8 de gener de
2016.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern de l’11, 18 i 25 de gener de 2016.

3. 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. Eva Choy demana que se’ls faci tramesa del pla de viabilitat de l’estació
Ordino-Arcalís.

Afegeix que donat que el dia anterior al Consell ja se’ls va lliurar els comptes de
Secnoa, SAU, únicament demanen informació relativa al Pla de viabilitat del qual
es va fer menció durant la campanya electoral. Volen saber si aquest pla de
viabilitat es farà públic i en cas afirmatiu quan.

El Sr. Cònsol proposa parlar d’aquest pla de viabilitat en el proper consell
d’administració de Secnoa SAU on el director general les podrà donar resposta a
tots els dubtes i qüestions plantejades.

Les dues conselleres de la minoria accepten.

La Sra. Eva Choy reitera la seva demanda de si es té la intenció de fer públic el
pla.

El Sr. Cònsol contesta que és una decisió que ha de prendre el consell
d’administració de Secnoa SAU.

Les dues conselleres de la minoria accepten.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 8
de gener de 2016:

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 8 de gener
de 2016.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern de l'11, 18 i
25 de gener de 2016.

JUNTA DE L'11 DE GENER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Major:

Número 3031079, de data 30 d’octubre de 2015.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

Es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a les següents
sancions de circulació :

Constats números 23384, 23421 i , 23513.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Ocupació de via pública:

Número 3031087, de data 2 de novembre de 2015.
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Comerç:

─ Número 3031479, de data 7 de desembre de 2015.

─ Número 3031723, de data 30 de desembre de 2015.

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 tres ponts sense que el nombre de persones absents en
cadascun d’ells superi la meitat de la plantilla de cada departament.

 Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/001.

 Donar conformitat al conveni de pràctiques 2016/002.

 Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter eventual 783 a desplaçar-se a
Barcelona amb la resta de responsables de biblioteques d’Andorra per visitar
la Biblioteca de Catalunya.

 Nomenar un assessor del departament de Serveis, en qualitat de personal de
relació especial (942).

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acord:

Donar conformitat a la demanda de correus francesos i espanyols i facilitar-los
una tarja d’aparcament en zona verda per l'any 2016, en dies laborables i per
l’horari durant el qual ofereixen aquest servei a la parròquia.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/1, per un import total de
190.184,39€.
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 ACLO 2016/636, per un import de 12.000€.

 ACLO 2016/641, per un import de 25.000€.

 2016/627 i 628, per un import total de 1.971,43€.

 2016/637, 638 i 639, per un import total de 1.224,60€.

 2016/633, 634 i 635, per un import total de 1.100,83€.

 2016/630, 631 i 632, per un import total de 1.062,88€.

 ACLO 2016/640, per un import de 6.512,99€.

 OPNP 2015/40285, per un import de 138,85€.

 Donar conformitat a la proposta de calendari d’elaboració del marc
pressupostari 2016/2019 pel pressupost definitiu 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern de l'11 de gener del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 18 DE GENER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 11 de gener de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resol favorablement la sol·licitud següent:

Obra Menor:

Número 3031881, de data 13 de gener de 2016.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

 Donar conformitat al redactat de l’avís relatiu a les obligacions d’inscripció al
cadastre.

 Donar conformitat perquè es modifiqui, al registre del cadastre, el límit de la
finca de ref. cadastral 3U00249.

 Donar conformitat a interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior
de Justícia d’Andorra, contra la sentència dictada pel Tribunal de Batlles en la
causa registrada amb el núm. 2000074/2014.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acord:

Donar conformitat al conveni 4/2016.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3031791, de data 5 de gener de 2016.

─ Número 3031811, de data 8 de gener de 2016.

─ Número 3031821, de data 8 de gener de 2016.

Cens de població:

Número 3031944, de data 18 de gener de 2016.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Es dóna conformitat a atorgar al funcionari 008 una excedència amb reserva
de plaça, a partir de l’11 de gener de 2016, mentre ocupi el càrrec pel qual se
l’ha nomenat.

 Donar conformitat a contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual
480 fins el dia 30 de juny de 2016.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Acords:

Donar conformitat a la demanda del FREERIDE WORLD TOUR i facilitar-los 20
targes d’aparcament en zona verda, mentre duri el desenvolupament de la prova.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 Ac 2016/1476 per un import de 1.065,9€.

 AC 2016/1480 per un import de 1.351,81€.

 AC 2016/1478 de 1.254€.

 AC 2016/1479 per un import de 1.495€.

 AC 2016/1485 per un import de 1.436,88€.

 Renovar el contracte de manteniment AC 2016/15377, per un import de
12.665,07€.

TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Nomenar l’Hble. Sr. Jordi SERRACANTA MARCET, Conseller de Turisme i
Esports, com a responsable de l’associació “SECCIÓ D’ACCIÓ ESPORTIVA
COMÚ D’ORDINO”.

 Donar conformitat a la imatge que representarà el 20è aniversari del CEO.
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 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 que
tindrà lloc del 20 al 28 de gener 2016.

 Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tot els membres dels
equips acreditats que participin al TROFEU BORRUFA que tindrà lloc del 24 al
28 de gener 2016.

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

ACLO 2016/1528, per un import de 12.000€.

 Devolucions d’ingrés:

 Ordenar d’ofici la devolució d’ingrés per un import total de 2.212€ en
relació al rebut 377448.

 Número d’expedient 7085/2015, de data 10 de desembre del 2015.

 Modificació de l’Ordinació de preus públics 2016:

A proposta de la junta es dóna conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2016

Exposició de motius:

Des de la direcció del Centre esportiu d’Ordino s’ha considerat idoni afegir a la
carta de preus del centre una nova modalitat d’abonament de 45 dies al
centre.

Vista l’Ordinació de preus públics, del 26 de novembre del 2015, publicada al
BOPA núm. 83, del 9 de desembre del 2015.

Atesa la voluntat d’estipular els preus públics d’aplicació per aquesta nova
modalitat d’abonament.
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El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia _____________ ha
aprovat la següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 26 de novembre del 2015

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”, subapartat A.4) “Tiquet entrada al Centre”, incorporant
la tarifa corresponent a 45 dies i que queda de la següent manera:
Article 26. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que ofereix el Centre
esportiu
...

2. Imports

A) Per la utilització dels diferents espais :

4. TIQUET ENTRADA AL CENTRE Adult Júnior

1 dia 9,65 € 7,60 €
7 dies 42,15 € 36,40 €
30 dies 100 € 75 €
45 dies 135 € 100 €
1 dia residents 6,50 €
1 dia posseïdors carnet jove 6,50 €
1 dia posseïdors carnet club piolet 6,50 €

- Tots els imports són per persona.
- Els infants fins a 5 anys gaudeixen d’accés gratuït al Centre esportiu.
- Es considera junior a joves en edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós inclosos.
- Per poder gaudir de la quota estudiant caldrà aportar un certificat d’estudis i tenir entre 18 i
25 anys ambdós inclosos.

Disposició Final

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

 Acord de delegació:

 Delegar al Sr. Joaquim Anglada Torm (Interventor ) i a la Sra. Marta Sabaté
Torres l’accés i la gestió  dels diferents serveis de banca “online” per a:

- Consultes de moviments i posicions de comptes.
- Gestió de la correspondència electrònica.
- Gestió i enviament electrònic de relacions d’ordres de pagament.
- Gestió i enviament electrònic de remeses de rebuts domiciliats pel

seu cobrament.
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- Gestió i intercanvi electrònic de documentació per a executar les
ordres d’embargament per deutes comunals.

 Delegar a la Sra. Ruth Ponce, responsable del Departament de Gestió i
Desenvolupament Humà, l’accés i la gestió dels diferents serveis de la
banca “online” per a la gestió i enviament electrònic d’ordres de pagament
de nòmines i cotitzacions a la CASS i la documentació relacionada.

 A proposta de la junta es dóna conformitat al següent :

Per una major eficiència en la tramitació d’expedients administratius i a la
vegada alleugerar les ordres del dia de la Junta de Govern, d’acord amb la
normativa vigent, atorgar les següents delegacions en la persona de la
Consellera de Finances, Sra. Maria del Mar Coma Padilla:

- La resolució per autoritzar la compensació d’ofici, o sota demanda
de deutes amb obligacions, articles 63 a 66 de l’Ordinació tributària
del Comú d’Ordino.

- La resolució per iniciar la provisió de constrenyiment de deutes,
articles 82 i 83 de la mateixa ordinació.

- La resolució de demandes d’ajuts socials, d’acord amb la normativa
vigent al respecte i previ el vistiplau de la Conselleria de Benestar
social (atorgament de subvencions pel gaudiment de serveis
comunals).

- La resolució de demandes d’ajornament i fraccionament de deutes
o pagaments a terminis i la dispensa de garanties, si escau; articles
50 a 59 de la mateixa ordinació.

- La resolució per ordenar l’execució d’embargaments, article 86 de
la mateixa ordinació.

- La resolució de procediments especials, capítol IV de la mateixa
ordinació (revisió, devolució d’ingrés i revocació).

 Targeta de crèdit:

Donar conformitat a sol·licitar a l’entitat CRÈDIT ANDORRÀ una targeta de
crèdit VISA amb un límit màxim de 500€ diaris a nom del cònsol major.

 Adjudicació de béns per subhasta pública:

Donar conformitat a l’adjudicació de béns, mitjançant el procediment de
subhasta pública convocada per edicte del 16 de novembre del 2015.

Atès que encara resta material que no ha estat adquirit en la subhasta del 13
de gener, a proposta de la junta, donar conformitat a publicar un nou edicte
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de subhasta per aquest  material restant i rebaixar el preu de sortida d’un
10%.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 18 de gener del 2016, per unanimitat.

JUNTA DEL 25 DE GENER DE 2016

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 18 de gener de 2016.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

 En relació als acords adoptats en la reunió de cònsols del passat 19 de gener,
nomenar el Sr. Agustí Guimerà Florit, cap del Departament de Comunicació i
sistemes d’Informació, interlocutor del Comú d’Ordino per a la concreció de
les parades d’autobusos que han de comptar amb electricitat i fibra òptica i
responsable per tractar sobre els punts de càrrega per als vehicles elèctrics de
cada parròquia.

 A demanda de l'Associació Carnet Jove d'Andorra, es nomena a l'Hble. Sra.
Vanessa Fenés Areny per a formar part de la Junta Directiva d’aquesta
associació,  en representació del Comú d'Ordino.

 A proposta de la junta :

 Donar conformitat al conveni 5/2016.

 Designar l’Hble. Sra. Gemma Riba Casal, Cònsol menor, vocal de
l’Associació de Festivals d’Ordino (AFO).
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, el projecte de
captació d’aigua situat al riu de Tristaina-Arcalís i Central de producció elèctrica
situada al pont del Castellar-Arcalís.

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Número 3031979, de data 20 de gener de 2016.

Obra major:

- Número 3031405, de data 1 de desembre de 2015.

- Número 3031887, de data 13 de gener de 2016.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

 Número 3031878, de data 13 de gener de 2016.

 Número 3031932, de data 15 de gener de 2016.

 Número 3031868, de data 12 de gener de 2016.

Acord:

Donar conformitat a interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de
Justícia d’Andorra, contra la sentència dictada pel Tribunal de Batlles en la causa
registrada amb el núm. 1000099/2014, promoguda per part del Comú d’Ordino.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3031908, de data 14 de gener de 2016.

─ Número 3031912, de data 15 de gener de 2016.

Cens de població:

Número 3031945, de data 18 de gener de 2016.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Donar conformitat a renovar el contracte de l'agent de l’administració de
caràcter eventual 1017.

 Autoritzar el funcionari 585 a realitzar el curs “com mesurar la satisfacció del
client”.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2016/1934, per un import de 397€ (IGI inclós).

FINANCES I PRESSUPOST

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/5, per un import total de
68.162,86€.
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 2016/1626, 1627, 1628, 1629 i 1630, per un import total de 2.659,39€.

 OPNP 2015/41343, per un import de 24€.

 ACLO 2015/41342, per un import de 43,89€.

 Publicar al BOPA l’edicte per notificar als obligats tributaris l’Impost sobre els
rendiments arrendataris de l’exercici 2015, que el període voluntari de
pagament acaba el 30 de març de 2016 i que el període de presentació de
declaracions de les bases de tributació acaba el 31 de gener de 2016.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 25 de gener del 2016, per unanimitat.

3. Arrendament dels cortons :

Vist que no hi ha cap postor per cap dels dos cortons, aquests queden doncs a
disposició del Comú qui en podrà fer ús o arrendar-los sense pública subhasta.

No havent-hi cap intervenció en relació a aquesta proposta, queda aprovada per
unanimitat.

I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.

P.O. del  Comú, Vist i plau,
La  secretària  general El cònsol major
Zita Barrio Lopez J. Àngel Mortés Pons


