
1/25

CONSELL DE COMU
28  DE DESEMBRE DE 2015

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: tradicional de Sants Innocents
Hora de l’inici: 11.04h
Hora d’acabament: 11:34h

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
 Josep Xavier Jiménez Moran

La secretària general Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de comú del 26 de novembre de
2015.

2. Ratificació i aprovació, si escau, dels acords i de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 26 de novembre i del 3, 10,17, i 21 de desembre de
2015.

3. Jurament dels consellers i de les conselleres de comú elegits el 13 de
desembre de 2015.

4. Elecció del cònsol major, del cònsol menor, del conseller major, del conseller
menor i del capità i presa de jurament dels càrrecs elegits.
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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 incloure l’aprovació del conveni urbanístic de
cessió anticipada d’una franja de terreny destinada a les obres de millora  de la
carretera del Coll d’Ordino (CS 340) entre el Comú d’Ordino i els germans Solana
Soto que ha estat sotmesa a exposició pública

S’aprova la proposta per unanimitat.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26
de novembre 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 29 d’octubre
de 2015.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 26 de
novembre i del 3, 10, 17 i 21 de 2015:

JUNTA DE GOVERN DE 26 DE NOVEMBRE DE  2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Informació:

Informe d’Intervenció 2015/20 :
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Es lliura l’informe emès per Intervenció en relació a l’afer de la Batllia Civil 3
“Laboral 3000414/2015”.

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/796, per un import total de
42.750,60€.

 LO 2015/37504 i OPNP 2015/37505, per un import total de 1.085,13€

 LO 2015/37501, per un import de 40€.

 OPNP 2015/37500, per un import de 2€.

 LO 2015/37508, per un import de 350.

 LO 2015/37708, per un import de 7.500€.

 Ordre de pagament 2015/37732 a 37734, per un import de 12.492,53€.

 Banca Privada d’Andorra:

Per acords de la Junta de Govern en les dates 23 d’abril de 2015, 25 de juny
de 2015, 13 d’agost de 2015 i 24 de setembre de 2015 es va atorgar, de
forma excepcional diferents pròrrogues d’un mes del període voluntari de
pagament dels deutes existents de l’exercici 2015 i derivats de retorns de
domiciliacions en comptes de la Banca Privada d’Andorra, en consideració a
la situació extraordinària que estant vivint els afectats.

Vençut el darrer termini, donar conformitat a fer una última renovació de la
pròrroga d’un mes més i informar d’aquest aspecte, als deutors que encara hi
hagi en aquesta situació.

En la data d’avui resten disset deutors per un total de 1.917,61€.

 Modificacions pressupostàries:

A proposta de la junta s'aprova la de generació de crèdit per un import de
1.200 € a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut.

 Acords de resolució de sol·licituds:

 Número  7049/2015, de data 9 de novembre del 2015.
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 Número 6978/2015, de data 14 d’octubre del 2015.

 Devolució d’ingressos :

Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos, amb motiu de
l’anul·lació de classes del Centre Esportiu d’Ordino, per absència del monitor
el dia 3 de novembre de 2015 :

REBUT
REFER.

IMPORT A
RETORNAR

381646 18637 5,53

381713 18424 5,53

381783 18400 5,53

381787 18409 5,53

381842 18425 5,53

381846 18582 5,53

381866 18427 5,53

381876 18548 8,43

47,14

 Publicació al BOPA:

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

GABINET DE CÒNSOLS

Acord :

Sol·licitar al Ministeri d’Ordenament Territorial la declaració de projecte d’interès
nacional la construcció d’una minicentral per la producció d’energia elèctrica, a la
zona del pont del Castellar.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:
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 Autoritzar el personal de l’escola bressol a realitzar el curs “Com gestionar les
relacions tòxiques” els dies 10 i 14 de desembre (2 grups) a l’escola bressol. El
cost total és de 600€ (AC 37678).

 Donar conformitat al conveni de pràctiques 2015/002 amb el Lycée Comte de
Foix.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/37681, per un import de 4.096,15€

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3031272, de data 19 de novembre de 2015.

- Número 3031319, de data 25 de novembre de 2015.

Obra Menor:

 Número 3031263, de data 18 de novembre de 2015.

- Número 3031285, de data 20 de novembre de 2015.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/37507, per un import de 1.045 €.

 AC 2015/37509, per un import de 700 €

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:

Acords:

 Número 3030968, de data 19 d’octubre de 2015

 Es dóna conformitat a realitzar les actuacions següents:
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 Incoar un expedient administratiu en relació a la sol·licitud número
3030968.

 Notificar l’obertura de l’expedient a la part interessada, concedint-li el
termini de quinze dies per consultar la documentació obrant a l’expedient,
al·legar el que cregui escaient i aportar la documentació que consideri
oportuna en defensa dels seus drets.

 Requerir la part interessada, perquè, en el termini de dos mesos, acrediti la
seva condició de resident a Andorra o, cas de no ser resident, l’autorització
del Govern d’Andorra per a l’adquisició de la parcel·la número 28 de la
Urbanització les Salines, en compliment de la normativa sobre inversions
estrangeres.

 Practicar els restants actes d’instrucció que siguin necessaris.

 Resoldre favorablement la sol·licitud núm. 3031189, de data 10 de novembre
de 2015.

TURISME I ESPORTS

TURISME:

Acord:

Donar conformitat al contracte número 142/2015.

Es resol favorablement  la  proposta de despesa següent:

AC 201500035936, per un import de 1.190€

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO, 2 samarretes del
Casamanya i una QUOTA + ANYAL 2016 a l’associació de pare d’alumnes de
l’escola francesa d’Ordino pel Quinto de Nadal  que tindrà lloc el proper 12 de
desembre.

 Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO i 2 samarretes del
Casamanya pel Quinto de Nadal organitzat per l’APMA de l’escola Sagrada
Família que tindrà lloc el proper 16 de desembre.



7/25

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ:

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

Constat 23584.

Acord:

Donar conformitat a la demanda de gual amb el  número de registre 907068 A

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acord:

Es recepciona l'informe encomanat a l’empresa Enginyeria C.M. SLU
corresponent a l’avantprojecte de xarxa de calor (district heating) pel
subministrament d’energia calorífica per la calefacció i l’aigua calenta sanitària als
edificis comunals des de la caldera de biomassa del Centre Esportiu d’Ordino i es
dóna conformitat a efectuar el pagament corresponent.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 26 de novembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 3 DE DESEMBRE DE  2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 26 de novembre 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” 2015/823, per un import total de
26.344,85€.
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 ACLO 2015/37940, per un import de 1.864,97€.

 ACLO 2015/37936, 37937 i 37938, per un import total de 5.308,24€.

 Modificacions pressupostàries :

 Ampliació de crèdit a l’escola d’art per un import de 8.300€.

 Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, per
un import de 4.400€.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Cens de població

Número 3031333, de data 26 de novembre de 2015.

Comerç

─ Número 3031030 ,de data 23 d’octubre de 2015.

─ Número 3031051, de data 28 d’octubre de 2015.

─ Número 3031214, de data 12 de novembre de 2015.

─ Número 3031223, de data 13 de novembre de 2015.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

 Donar conformitat a encomanar l’aperitiu de Nadal, previst pel dia 18 de
desembre, a les 21:30 hores, a l’Hotel Coma.

 Donar conformitat a l’addenda al contracte aprovat en la Junta de Govern del
JG 25/09/14, corresponent a l'expedient 126.

 Donar conformitat a contractar l’agent de l'administració de caràcter eventual
número 1003 per ocupar la plaça vacant que ocupava l’agent de
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l’administració de caràcter eventual número 979, fins el 30 d’abril de 2016,
com a màxim.

 Vist l’edicte del 30 de setembre (BOPA 66 30-09-15) per a contractar un/a
auxiliar per la casa pairal i vist que l’única candidata que s'ha presentat no
s'ajusta al perfil requerit, es declara desert l’edicte i la plaça queda vacant.

 Donar conformitat a reubicar l'agent de l'administració de caràcter indefinit
557 a la plaça vacant de auxiliar de la Casa Pairal.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

Vista la demanda del ministre d’Ordenament Territorial Sr. Jordi Torres Falcó,
mitjançant carta de data 30 de novembre de 2015, donar conformitat a l’informe
elaborat pel cap del Departament d’Obres i Urbanisme en relació al Projecte
d’Interès Nacional per a la construcció d’una minicentral hidroelèctrica a Arcalís.

Es resolen  favorablement les sol·licituds següents:

- Número 3030865, de data 9 d’octubre de 2015.

- Número 3031276, de data 20 de novembre de 2015.

Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:

 AC 2015/37832, per un import de 3.187,25€.

 AC 2015/38064, per un import de 975€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 3 de desembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 10 DE DESEMBRE DE  2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data  3 de desembre de 2015.
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” 2015/839, per un import total de
47.366,69€.

 LO 2015/38474, per un import de 5.015€.

 ACLO 2015/38778, per un import de 4.000€.

 Modificacions pressupostàries:

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

 Devolució d’ingressos:

Ordenar el pagament en concepte de devolucions d’ingressos a les persones
inscrites a les classes als Centre Esportiu d’Ordino, per absència del monitor
els dies  1 i 2/12/2015:

Rebut REFER.
IMPORT A

RETORNAR

383160 18387 8,43

383164 18345 5,53

383165 18342 5,53

383166 18343 5,53

383177 18533 6,07

383189 18534 6,07

383206 18579 6,07

383208 18604 5,53

383215 18299 8,53

383221 18632 8,43
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383244 18424 5,53

383271 18302 8,43

383273 18433 8,53

383285 18605 8,43

383284 18322 8,53

383287 18626 5,53

383286 18603 5,53

383307 18371 5,53

383315 18258 5,53

383316 18400 5,53

383320 18580 6,07

383321 18409 5,53

383348 18247 8,43

383373 18543 6,07

383379 18425 5,53

383401 18445 5,53

383407 18427 5,53

383408 18466 5,53

383410 18423 5,53

186,57

 SECNOA, SAU :

A proposta de la junta es dona conformitat a la demanda feta per SECNOA SAU,
amb data 9 de desembre del 2015 següent :

 Autoritzar el Consell d’administració de SECNOA, SAU a renovar la pòlissa
de crèdit existent amb CRÈDIT ANDORRÀ, amb un límit de 466.760€ i amb
venciment 14 de gener del 2016, per un any i amb les mateixes condicions.

 I en aquest sentit, facultar l’Hble. Cònsol major i, a la vegada, President
d’Administració de SECNOA, SAU, a signar els contractes que d’aquesta
operació se’n derivi, en representació del Comú d’Ordino, com a prestatari
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d’aval solidari en qualitat d’accionista únic de la societat SECNOA, SAU,
davant dels deutes que aquesta pugui generar.

GABINET DE CÒNSOLS

Acord:

A proposta de la junta es dona conformitat a la proposta següent :

Dins l’inventari de parcel·les a indemnitzar es troba la identificada amb la lletra H
amb una superfície de 477 m2.

El preu d’indemnització s’estipula en 15.500€ que és resultat d’haver actualitzat al
dia d’avui el preu en pessetes del moment de la compra, indexat segons els IPC
dels diferents anys.

La titular actual de la parcel·la ha iniciat els tràmits per procedir a la venta a favor
del Comú d'Ordino, de dita parcel·la.

Vist que està prevista en el pressupost del 2015 la dita partida pressupostaria,

Reconduir la partida corresponent al pressupost 2016, en tant que compromís de
compra per part del Comú d'Ordino de la parcel·la H, tal i com estableix el
protocol d’acord signat amb Govern i els promotors de la urbanització de Les
Salines, aprovat en sessió de Consell de Comú de data  9 de desembre de 1999.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acord:

Deixar sense efecte el conveni 113/2015 i donar conformitat al nou redactat del
conveni 158/2015

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Acord:

A proposta de la junta donar conformitat a la modificació de l’Ordinació
reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública de la parròquia
d’Ordino.
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OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 2015/38802, per un import de 1.756,96€.

BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL:

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

AC 38430, per un import de  2.998 €.

Acords:

 Donar conformitat al següent calendari d’activitats de la casa pairal per a l’any
2016:

Gener Dia 5, Arribada dels reis a la Casa Pairal, a les 17h00 tortell i xocolata

Dia 15, Sant Antoni , Escudella a les 13h00

Febrer Dia 2, Crêpes a les 17h00 a la Casa Pairal

Dia 18, trinxat , carnestoltes a les 13h00

Març Dia 8, Calçotada a Pobla de Claramunt ,visitar el Castell (La Massana)

Dia 22, anar a buscar la mona a Anglesola,visitar Monestir de les Avellanes

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

Dia 26,Excursió en 4x4 alta muntanya,Pic Negre

Maig Dia 3, visitar Jardí Botànic marimurtra, a Blanes  ( La Massana)

Dia 12 sortida primavera ,mercat o bé museu de la joguina  (7 comuns)

Juny Viatge a determinar de 5 dies (La Massana )

Juliol Dia 14, Paella al jardí, a les 13h00

Dia 18, visitar Grotte et museé du Mas d´Azil (La Massana)

Agost Dia a determinar, dinar de germanor , politics

Dia 25, XIII Campionat de petanca i mostra de pastissos 11h00
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Setembre Dia 13, visitar  Monasteri Torreciudad  a Osca (La Massana)

Octubre Dia 4, Balneari de Lló

Dia 31 castanyada a la Casa Pairal 17h00

Novembre  Dia a determinar anar al mercat de  Santa Margarida i els monjos  (La Massana)

Desembre Dia 13 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.

 Fer la comunicació d'avis per carta al llogater del pis social del Comú d’Ordino.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 10 de desembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DE  2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2015.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Informacions:

 Tribunal de Comptes:

 Es lliura l’informe emès pel Tribunal de Comptes en relació a la liquidació de
comptes del Comú d’Ordino, juntament amb l’informe 2015/21
d’Intervenció amb les propostes de resposta o al·legacions a les
incidències remarcades.

 Es lliura l’informe emès pel Tribunal de Comptes en relació a la liquidació de
les transferències rebudes pel Comú d’Ordino de l’Administració general
per a l’exercici 2014, juntament amb l’informe 2015/222 d’Intervenció al
respecte.
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 Societats participades:

 Es lliuren els comptes anuals de la societat VALLNORD, SA, tancats a 31
de maig del 2015, juntament amb l’informe d’auditoria independent emès
per l’empresa ALFA CAPITAL i l’informe de control financer emès per
l’Intervenció comunal.

 Es lliuren els comptes anuals de la societat SECNOA, SAU, tancats a 31 de
maig del 2015, juntament amb l’informe d’auditoria independent emès per
l’empresa ALFA CAPITAL i l’informe de control financer emès per
l’Intervenció comunal.

Acords:

 Ordres de pagament:

 Relació d’ordres de pagament: “O” 2015/862, per un import total de
8.930,83€.

 OPNP 2015/39312, per un import de 81.395,11€.

 OPNP 2015/39240, per un import de 733,38€.

 OPNP 2015/39311, per un import de 1.204,06€.

 OPNP 2015/39313, per un import de 394,26€.
 OPNP 2015/39163, per un import de 4€.

 LO 2015/39235, 39239 i 39238, per un import total de 1.193,21€.

 LO 2015/39227, 39230 i 39232, per un import total de 1.130,41€.

 ACLO 2015/39862, per un import de 1.033,28€.

 ACLO 2015/39767, per un import de 141,92€.

 Modificació pressupostària:

Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino per un import de 800€.

 Anul·lació d’ingrés:

Número d’expedient 7075/2015, de data 27 de novembre del 2015.
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 Modificació de l’Ordinació de preus públics 2016:

A proposta de la junta, es dona conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2016 següent:

Exposició de motius

En el proper Consell de Comú de data 28 de desembre del 2015 se sotmet a
l’aprovació la modificació de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i
ocupacions de via pública de la parròquia d’Ordino, en concret per afegir
l’article 7 que regula l’establiment de les noves reserves d’estacionament en la
via pública per espais destinats a ús exclusiu dels usuaris del comerç o
industria que ho sol·licitin, en analogia a les reserves actualment existents i
exclusives per a establiments hotelers.

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 a aquesta nova
modalitat d’ocupació de via pública.

El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 28 de desembre de
2015 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 16 Instal·lació de reserves d’estacionament o de guals,
incorporant el subapartat C) a l’apartat 2 imports i modificant l’apartat 3, que
queden de la següent manera:

Article 16. Instal·lació de reserves d’estacionament o de guals

...

2. Imports

A) Gual per entrada i sortides de vehicles
a. Manteniment i senyalització: 65 €
b. Preu metre lineal anual: 26 €

B) Reserva d’estacionament davant d’establiment hoteler
a. Manteniment i senyalització: 260 €
b. Preu metre lineal anual: 26 €
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C) Reserva d’estacionament d’ús exclusiu dels usuaris de comerços o industries
a. Manteniment i senyalització: 260 €
b. Preu ocupació temporal o puntual: 0,07 € per metre lineal i dia

3. Pagament

El meritament de l’import anual relatiu als metres lineals dels apartats a. i b., és l’1 de gener de
cada any. En el cas que la resolució favorable sigui posterior a aquesta data, aquest import merita
a la data de la resolució, en aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data de la resolució i s’afegirà, si
escau, el preu corresponent al manteniment i senyalització.

Pel que fa a l’apartat 3, la quota es pagarà en el moment del lliurament de la resolució favorable,
calculada en base al calendari sol·licitat fins a final de l’exercici i a partir del primer dia de
gaudiment de l’ocupació.

Disposició Final

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

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:

Acord:

Donar conformitat a la demanda de la directora de l’escola andorrana de primera
ensenyança d’Ordino i deixar-li el vestit de patge reial pel proper 22 de desembre.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:

Comerç:

─ Número 3031312, de data 24 de novembre de 2015.

─ Número 3031329, de data 26 de novembre de 2015.

─ Número 3031573, de data 15 de desembre de 2015.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:

Acords:

Contractar l’agent de l'administració de caràcter eventual 1007, en substitució
de l’agent de l'administració de caràcter eventual 938, fins el 30 d’abril de
2016, com a màxim.

 Declarar desert l’edicte del 8 d’octubre (BOPA 71 21-10-15) per a contractar
dos operaris de manteniment – xofer, en qualitat d’agents de l’administració
de caràcter eventual.

 Renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual número
990, fins el 30 de juny de 2016.

OBRES I URBANISME

OBRES I URBANISME:

Acords:

 A proposta de la junta aprovar provisionalment la modificació del Pla
d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino, modificant els plànols 06-
52, 06-61 i 06-62 i les fitxes urbanístiques UA-54, UA-56, UA-60, UA-61, UA-
62 i UA-63, de conformitat amb l’escrit presentat, el decret i la justificació, els
plànols i les fitxes urbanístiques i procedir a la seva publicació al BOPA. A tal
efecte, enviar una carta a Govern perquè la Comissió Tècnica d’Urbanisme
faci l’informe preceptiu.

- Donar conformitat a l’addenda del conveni 47/13.

- Donar conformitat al conveni 159/2015.

S’informa i es proposa que es resolgui favorablement la següent
sol·licitud:

Número 3031548, de data 11 de desembre de 2015.
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TURISME I ESPORTS

ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:

Acords:

Donar conformitat a oferir 5 entrades d’un dia del CEO a la secció de Rítmica del
FC ORDINO per sortejar durant la Rifa que tindrà lloc el dia de l’exhibició de
Nadal.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:

4025/34201004/603000, per un  import de 4.404 mes 198,18 d’IGI

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Acord:

Autoritzar l’empresa TP UNITAS ARMENGOL & MONTANÉ SAU, inscrita al
Registre d’empreses usuàries de l’abocador del Corb,fase II amb el número de
registre CO207, a abocar a l’abocador del Corb,fase II, la quantitat de  1.270 m3

de residus inerts de tipus 17054 – terres i pedres diferents de les especificades en
el codi 170503, segons la classificació del Catàleg nacional de residus, publicat al
BOPA núm. 37 del 27 d’abril de 2005. procedents de l’obra d’eixample de la CG
3 (tram de Llorts).

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 17 de desembre de 2015, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DE 21 DE DESEMBRE DE  2015

DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ:

Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES

INTERVENCIÓ I FINANCES:

Acords:

Central de compres:

Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
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Adjudicar el concurs públic per al subministrament de carburant de locomoció i
calefacció.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 21 de desembre de 2015, per unanimitat.

Aprovades totes les juntes, el conseller Sr. Enric Dolsa fa la següent
constància en Acta:

Avui fa quatre anys, que en aquesta mateixa sala, tots les membres actuals de la
majoria, el company Enric Bartolomé i jo mateix, varem jurar el càrrec.

Com recordarem tots, sortíem d’una campanya electoral força dura, cosa que a
molts els hi feia pensar que seria un mandat amb enfrontaments importants entre
la majoria i l’oposició, fent recordar temps no molt llunyans.

És cert que des de la nostra situació, hi havia dues maneres d’encarar els quatre
anys.

Podíem fer-ho com ho varen fer els de la oposició quan jo era Cònsol (fent una
oposició pràcticament sistemàtica), o bé ho podien fer totalment diferent, es a dir:

Col·laborant amb la majoria elegida amb benefici de la Parròquia.

Vista l’experiència dels anys en la que nosaltres varem tenir la responsabilitat de
dirigir el Comú, i en els quins com he dit anteriorment varem viure una oposició
duríssima, i la quina no va aportar mai cap proposta positiva per la Parròquia,
varem interpretar que els electors que  havien confiat amb nosatres, segurament
la gran majoria ho havien fet perquè vinguéssim a treballar, ( i no pas per buscar
enfrontaments constants com altres persones varen fer en els mandats a que he
fet referència), i lo que desitjaven els nostres electors, és que treballessin pel bé
Comú.

I així ho hem fet, primer durant més de tres anys conjuntament amb el  company
Eric Bartolomé, i durant la gran majoria d’aquest 2015 amb el Xavier Jimenez, ens
hem comportat amb la màxima col·laboració amb la majoria, per tal de fer
avançar les coses, he de dir que nosaltres tres, sempre hem estat respectats per
aquesta majoria, i sempre o gairebé sempre les nostres idees i reflexions s’han
tingut en consideració.

Cal remarcar, que nosaltres tres, des del lloc on ens ha tocat treballar, ho hem fet
amb la màxima seriositat i responsabilitat possible, i crec que la majoria així ho
reconeixerà.
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Des de l’iniciï, recordareu, que no varem voler mai que quan es parles de
nosaltres, es parles de l’oposició, i sempre varem voler deixar clar que el nostre
grup, Convergents d’Ordino, érem la minoria, i no érem ni volíem ser oposició a
ningú ni a res.

Això ho deixàvem per altres d’un passat no molt llunyà.

Reconeixerem tots, avui aquí, que caldria buscar molt tant a Andorra com a fora,
per trobar que el grup de la minoria, aprovés durant quatre anys consecutius el
pressupost.

Però és clar, és funció de la majoria i de la minoria, buscar aquesta sintonia de
treball, per arribar a fer-ho, si la minoria no vol col·laborar, difícilment es produeix,
però repeteixo, per bé de la parròquia és el que calia, i és el que hem fet.

A nosaltres, malgrat les crítiques que hem rebut, no ens fa pas vergonya haver-ho
fet, i ho tornaríem a fer, això, és la prova que aquí a aquesta casa de tots, si ve a
treballar per la Parròquia, i no pas a fer demagògia i a posar pals a les rodes amb
demagògia i poca col·laboració, podem dir per experiència, que l’únic que
s’aconsegueix, és que grans projectes van a l’aigua, i després, tots en patim les
conseqüències.

Segur que la nostra actitud durant aquests quatre anys, ha estat marcada per
aquells vuit anys meravellosos, que ens va tocar estar al front de la corporació, i
com que varem viure capítols llastimosos de part de l’oposició, ens hem
comportat de la manera que nosaltres haguéssim desitjat que aquella oposició
s’hagués comportat.

Repeteixo, d’haver fet ells com nosaltres, els problemes més greus de la nostra
Parròquia, ja faria 9 anys que estarien solventats.

Han estat per nosaltres quatre anys diferents, doncs no és el mateix viure a la
majoria que viure a la minoria, però crec sincerament, que als tres que ens ha
tocat ser-hi, hem complert amb els objectius  que des de la nostra posició podíem
fer-ho.

Per nosaltres, ha estat una experiència positiva, hem estat atents a el que de
nosaltres s’esperava, hem col·laborat en tot el que s'ens ha demanat, i en unes
quantes ocasions hem aconsellat de canviar algunes coses que s’estaven a punt
de realitzar, i les quines creiem que no serien positives, i hem de dir que se’ns va
escoltar i es varen canviar.

Aquesta és la feina de la minoria, aportar el màxim, no pensant en fer demagògia
en les sessions públiques de Comú, i provocar grans titulars a la premsa.
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Això en hagués estat molt fàcil, però a la nostra volguda Parròquia, no li hagués
aportat res de positiu, Tot al contrari.

Senyor i Senyora Cònsol, senyores i senyors consellers de la majoria, Sra.
Secretaria General,

Avui toca acabar aquest mandat, (tan sols quedarà la Gemma Riba com a segona
cònsol, a la quina aprofitem públicament per felicitar-la i desitjar-li lo millor),

Com deia avui toca acabar el mandat, han estat quatre anys plens de treball, que
tots hem fet de la millor manera possible, però diria que amb molt ambient de
companyerisme.

En el nom de l’Eric Bartolomé, en nom del Xavier Jimenez, i en nom propi, us
agraeixo el vostre comportament envers nosaltres, el que ha fet més fàcil el poder
col·laborar i sumar en benefici dels nostres ciutadans.

I per acabar, tan sols dir Visca Ordino!!

3. Jurament dels consellers i de les conselleres de Comú elegits el 13 de
desembre de 2015.

Vist l’article 5 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i
funcionament del Comú d’Ordino, els consellers de comú entrants presten
jurament davant el cònsol major sortint.

Els consellers de comú elegits el 13 de desembre de 2015 són:

Josep Angel Mortes Pons (promet)
Gemma Riba Casal (promet)
Samuel Duró Backes(promet)
Vanessa Fenes Areny (jura)
Xavier Herver Merino (jura)
Marc Pons Pons (promet)
Jordi Serracanta Marcet (jura)
Maria del Mar Coma Padilla (promet)
Sandra Tudo Montanya (promet)
Eva Choy Guiu (promet)

Tots ells presten jurament o promesa, de viva veu, com a bons andorrans i
andorranes, 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.
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4. Elecció del cònsol major i del cònsol menor; del conseller major i del conseller
menor i del capità. Presa de jurament dels càrrecs.

Els membres del consell de comú entrant procedeixen a elegir els càrrecs de
cònsol major, cònsol menor, conseller major, conseller menor i capità.

A proposta de la majoria, queden elegits els referits càrrecs, segons consta a
continuació :

Cònsol major: Josep Angel Mortes Pons
Cònsol menor: Gemma Riba Casal
Conseller major: Samuel Duró Backes
Consellera menor: Vanessa Fenes Areny
Capità: Xavier Herver Merino

Tots els càrrecs  han estat escollits per majoria amb l’abstenció de les conselleres
Sra. Sandra Tudó Montanya i Sra. Eva Choy Guiu.

Vist l’article 5 del reglament de funcionament dels comuns, un cop feta l’elecció,
escau una nova presa de jurament davant del cònsol major sortint.

Tots ells tornen a prestar jurament o promesa, de viva veu, com a bons andorrans
i andorranes, 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; cada un pel càrrec que ha estat elegit.

En aquest punt el Sr. Josep Angel Mortes Pons s’adreça al Ple del Consell i als
presents:

En primer lloc vull agrair públicament a totes i cadascuna de les persones que han
confiat en el nostre projecte per la parròquia d’Ordino i que representa el nostre
equip.

Un agraïment a tots els electors que ens han donat suport i a tots els companys
de Acció Comunal d'Ordino i Democràtes que em van fer confiança per
encapçalar la nostra candidatura. I agrair-los també la seva implicació en la
campanya electoral, ja que sense ells no hauríem aconseguit aquesta victòria.

Un agraïment públic a totes els companys de candidatura per la feina feta, perquè
sense el seu esforç no hagués estat possible que jo avui hagués estat elegit
Cònsol.
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Vull donar les gràcies també a tots els membres del Comú sortint per la tasca
feta, i especialment als cònsols i amics meus Ventura i Consol.

I un agraïment especial a tota la meva família pel seu suport incondicional.

Avui nosaltres culminem no la victòria d’un partit, sinó la victòria per tota la
Parròquia d’Ordino.

Assumeixo avui, amb un enorme sentit de la responsabilitat, l’honor d’encapçalar
aquest Comú per als propers quatre anys

Ho faig amb un esperit de servei a la nostra parròquia i al nostre país.

En aquest projecte de continuïtat treballarem per tots els ciutadans de la
parròquia, amb rigor i transparència.

El consens serà una de les nostres prioritats en totes les decisions que es puguin
prendre. Establirem un diàleg permanent amb la minoria amb l’objectiu de
consensuar al màxim les decisions. Analitzarem totes les propostes, vinguin d’on
vinguin, i si creiem que són bones per la parròquia tindran el nostre suport.

Els cònsols continuarem rebent personalment els ciutadans i donarem prioritat a
les qüestions quotidianes de la parròquia.

Continuarem implicant els ciutadans en les decisions de la parròquia mantenint les
reunions de poble, de quarts i de veïns.

Volem continuar amb una gestió acurada de les finances comunals, pensem que
aquest és el camí per mantenir, millorar i crear les condicions més favorables a la
qualitat de vida dels habitants de la parròquia.

Estudiarem cada inversió a realitzar per tal que sigui el més eficient possible, en
què les despeses de gestió posteriors no facin que la capacitat d’inversió del
comú pugui disminuir en un futur.

Ordino ha de seguir sent un referent en qualitat de vida i benestar social.

Aquests eixos del nou Comú sintetitzen molts projectes que anirem treballant en
profunditat des dels primers dies i durant els quatre anys d’aquest mandat.
Tindrem temps de parlar-ne i temps de dialogar.

A aquest treball jo em dedicaré, hi dedicaré el millor de mi mateix, tot el temps i
tot l’esforç a gestionar el Comú, a gestionar la Parròquia d’Ordino.
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En nom meu i de la resta del nostre equip, moltes gràcies a tots.

El Sr. Espot diu que si no hi ha cap objecció es donarà per aprovada la present
acta, ara mateix.

No havent-hi cap manifestació en contra per part dels assistents, s’aprova l’acta
d’aquest Consell de Comú 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 Bonaventura Espot Benazet


