CONSELL DE COMU
22 DE FEBRER DE 2017
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària, tradicional dels arrendaments
Hora de l’inici: 13.31h
Hora d’acabament: 13:43h
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
Eva Choy Guiu
Sandra Tudó Montanya
Excusen la seva absència: l'Honorable Sr. Samuel Duró Backes
La secretària general: Zita Barrio Lopez
Ordre del dia :
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 26 de gener de
2017.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 23 i 30 de gener i del 6 i 13 de febrer de 2017.
3. Arrendament dels Cortons.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés, 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. Sandra Tudó voldria afegir un comentari en relació a la junta de govern del
31 d'octubre arran de les noticies que han sortit en premsa.
El cònsol major en pren nota i es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del
dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
26 de gener de 2017
El cònsol 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 26 de
gener de 2017.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 23 i 30
de gener i del 6 i 13 de febrer de 2017
JUNTA DEL 23 DE GENER DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
-

Donar conformitat al conveni de cessió a precari 2017/1000.
Es dóna conformitat a la creació d'una comissió de treball per la revisió del
POUP, que estarà formada pels membres de la Comissió d'Obres i Urbanisme
i l'equip coordinador del Comú d'Ordino que estarà format pel jurista i pel
tècnic del Departament d'Obres i Urbanisme.

Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3035623, de data 13 de gener de 2017.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec :

-

Denúncia número 24304.
Denúncia número 24917.
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Resoldre favorablement la següent sol·licitud per canvi de titularitat
d’emplaçament de gual:
Número de sol·licitud 3035596, de data 12 de gener de 2017.
Acord :
Facultar al Comú d’Escaldes–Engordany per tal que el mateix, actuant en
representació del Comú d'Ordino, procedeixi a la preparació, convocatòria i
adjudicació del Concurs per la vestimenta dels agents de circulació.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
És resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
- Número 3035599, de data 12 de gener de 2017.
- Número 3035633, de data 16 de gener de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords :
- Atès que l’IPC del 2016 ha estat del 0,4% (BOPA 4 del 18-01-17), aplicar
aquest increment als salaris i conceptes retributius del personal del Comú,
Mancomunitat i Consell de comú. L’augment es farà efectiu a les nòmines del
mes de gener.
- Aplicar l’augment de l’IPC al preu de l’hora de treta de neu.
- Vist l’article 3 del reglament de dietes i desplaçaments a l’exterior del personal
del Comú (BOPA 9-04-08) que preveu que “els imports s’actualitzaran
anyalment, segons l’índex de l’IPC publicat al BOPA”, acordar l’actualització
dels preus amb aplicació del 0,4%, segons la taula adjunta:
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Tipus de dieta
Manutenció

Allotjament
Transport

Raó
Formació

Concepte
Esmorzar
Dinar
Sopar
Total Dia

Servei

Esmorzar
Dinar
Sopar
Total Dia

Formació
Servei

Hotel
Hotel
Kilometratge

Preu actual

preu amb IPC

5,73 euros
18,45 euros
22,80 euros
46,98 euros

5,75 euros
18,52 euros
22,89 euros
47,16 euros

5,73 euros
28,07 euros
29,85 euros
63,65 euros
108,58 euros
130,29 euros
0,33 euros

5,75 euros
28,18 euros
29,97 euros
63,90 euros
108,62 euros
130,81 euros
0,33 euros

- Aplicar l’augment de l’IPC als conceptes regulats en el Reglament de sistemes
de compensació: acompanyaments, disponibilitat horària i disponibilitat horària
especial.
- Donar conformitat a retribuir les hores extres realitzades pels operaris de
manteniment que donen suport als operaris que treballen els dies de
disponibilitat horària.
- Declarar desert l’edicte per ocupar la plaça de tècnic administratiu del
departament de finances (BOPA 73 del 7/12/16).
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Donar conformitat a la demanda de la Poste i facilitar una tarja d’aparcament en
zona verda per l'any 2017, en dies laborables i per l’horari durant el qual ofereixen
aquest servei a la parròquia.
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
- AC 2017/1856, per un import de 1.293,18€.
AC 2017/1855, per un import de 1.254€.

-
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TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2017/1892, aprovar el plec de bases
i el corresponent expedient de contractació, per convocar el concurs públic per a
la contractació d’una empresa de neteja per efectuar la neteja i desinfecció diària
del Centre esportiu i publicar l’edicte corresponent. Codi: PB/CSSU/17-B.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/5, per un import total de
20.096,13€.
• OPNP 2016/40906, per un import de 6.303,71€.
• ACLO 2017/1748, per un import de 100.000€.
• Ordres de pagament corresponents a l’AC 2017/1887, per un import total
de 7.387,65€.

-

Publicació BOPA
• Publicar al Bopa la relació SANBO1, de sancions de circulació que no han
pogut estar notificades de forma individual.
• Publicar al BOPA l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2017 i la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:
- L’impost tradicional del foc i lloc.
- L’impost sobre la propietat immobiliària edificada i la Taxa de serveis
públics en general vinculada.
- Els preus públics per la instal.lació de rètols indicadors i publicitaris
- Els preus públics per la instal.lació de reserves d’estacionament o guals.
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• Publicar al BOPA l’edicte per notificar la liquidació de les quotes de l’exercici
2017 i la data d’acabament del període voluntari de pagament als obligats
tributaris de:
- L’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals i la taxa de serveis públics vinculada.
- La taxa de manteniment de cementiris

-

Lloguers habitatges

Vist que l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2017 que ha estat del 0,4%, es dóna
conformitat a actualitzar els preus dels lloguers dels habitatges i dependències del
Comú per a l’exercici 2017 en base a aquest índex. Aquest increment s'aplicarà a
partir del mes de febrer 2017.

-

Central de compres

Adjudicar l’homologació dels preus pel subministrament de productes de neteja i
altres articles a varis proveïdors, per lots.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 23 de gener de 2017, per unanimitat.
JUNTA DEL 30 DE GENER DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 23 de gener de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat al conveni 2017/1001.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3035714, de data 26 de gener de 2017.
Obra Menor:
Número 3035706, de data 25 de gener de 2017.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3035723, de data 26 de gener de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords
- Donar conformitat a que el funcionari 887 pugui gaudir dels 7 dies de vacances
pendents, més enllà del 31 de gener, i com a màxim fins el 31 de març de
2017.
- Donar conformitat a que el funcionari 232 pugui gaudir dels 4 dies de
vacances pendents, més enllà del 31 de gener, concretament del 21 al 24 de
febrer.
- Autoritzar el funcionari 980 a realitzar el curs de “Formació per formadors”.
- Prorrogar el contracte de l'agent de l’administració de caràcter eventual 974
fins el dia 30 d’abril de 2017.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/2495, per un import de 1.436,87€.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/9, per un import total de
37.236,33€.
• LO 2017/2416, per un import de 650€.

En concepte de pagaments domiciliats de contractes vigents, es dóna
conformitat a les següents ordres de pagament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

AC 2017/260, per un import total de 4.018,44€.
AC 2016/2597, per un import total de 18.000€.
AC 2017/2275, per un import total de 16.191,48€.
AC 2017/2277, per un import total de 123.016€.
AC 2017/2478, per un import total de 4.048,08€.
AC 2017/2482, per un import total de 8.200,56€.
AC 2017/2509, per un import total de 774.99€.
AC 2017/2553, per un import total de 3.218,82€.
AC 2017/2556, un import total de 11.784,36€.
AC 2017/2558, per un import total de 37.194,12€.
AC 2017/2483, per un import total de 44.518,10€.
AC 2017/2559, per un import total de 3.020,29€.
AC 2017/2587, per un import total de 2.926,49€.

Modificacions pressupostàries
• A proposta de la junta s'aprova el suplement de crèdit a la Conselleria
d’Obres públiques per un import de 22.815,05€.
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• A proposta de la junta s'aprova el crèdit extraordinari a la Conselleria
d’Obres públiques per un import de 22.236,52€.
• A proposta de la junta s'aprova el crèdit extraordinari a la Conselleria
d’Obres públiques per un import de 8.500€.

-

Es resol favorablement la proposta següent

Anul·lar el rebut 417616, per un import de 360,40€, corresponent a la quota
d’abonament anual per a l’exercici 2017.
Acordar la baixa com abonat i emetre el rebut corresponent a la quota mensual
del mes de gener 2017.

-

Central de compres

Adjudicar per lots el concurs pel subministrament de 2 vehicles 4x4 i
complements per la treta de neu per al Departament de Serveis públics del Comú
d’Ordino.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 30 de gener de 2017, per unanimitat.
JUNTA DEL 6 DE FEBRER DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3035840, de data 2 de febrer de 2017.

CC/17-02-22

10/20

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord :
- Sol·licitud núm. 3034980.
-

Es dóna conformitat a donar de baixa al registre del cadastre les unitats
cadastrals relacionades en l'acta de la junta.

-

Es dóna conformitat a la inscripció al registre del cadastre del Pas de
pescadors, d’una superfície cadastral de 94,39 m².

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3035583, de data 11 de gener de 2017.
─ Número 3035742, de data 27 de gener de 2017.
─ Número 3035827, de data 1 de febrer de 2017.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

ACEXP 2017/2842, per un import de 1.495€.
ACEXP 2017/2843, per un import de 2.426,10€.

TURISME I ESPORTS
TURISME
Acord:
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.
(del 7 al 17 de febrer).
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/91, per un import total de
36.478,88€.
• 2017/2694, per un import de 5.015€.

-

Atorgament de subvencions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

ACLO 2017/2606, per un import de 1.000€.
ACLO 2017/2607, per un import de 2.500€.
ACLO 2017/2608, per un import de 500€.
ACLO 2017/2610, per un import de 600€.
ACLO 2017/2626, per un import de 1.200€.
ACLO 2017/2716, per un import de 5.000€.
ACLO 2017/2616, per un import de 1.500€.
ACLO 2017/2698, per un import de 296,80€.
ACLO 2017/2700, per un import de 296,80€.
ACLO 2017/2702, per un import de 266€.
ACLO 2017/2703, per un import de 296,80€.
ACLO 2017/2706, per un import de 296,80€.
ACLO 2017/2707, per un import de 222,65€.
ACLO 2017/2709, per un import de 199,60€.
ACLO 2017/2844 i 2017/2845, per un import total de 86.000€.
ACLO 2017/2712, per un import de 10.000€.
ACLO 2017/2714, per un import de 1.000€.
ACLO 2017/2715, per un import de 1.000€.
ACLO 2017/2718, per un import de 200€.

Denegació de subvencions
• Denegar la demanda de subvenció segons expedient 7742/2016.
• Denegar la demanda de subvenció segons expedient 7696/2016.
• Denegar la demanda de subvenció segons expedient 7736/2016.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 6 de febrer del 2017, per unanimitat.
JUNTA DEL 13 DE FEBRER DE 2017
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2017.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Obra Menor:
Número 3035892, de data 6 de febrer de 2017.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2017/2892, per un import de 7.260,29€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Inscripció al registre del cadastre el pas de pescadors que confronta amb
la parcel·la del conjunt immobiliari els Esquiadors.
- Es dóna conformitat a la inscripció al registre del cadastre del pas de pescador,
situat a la confrontació nord – oest de la parcel·la del conjunt immobiliari els
Esquiadors.
- Es dóna conformitat a la modificació del límit i superfície de la parcel·la
“Conjunt immobiliari els Esquiadors”.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
Adjudicar els treballs del servei de neteja d’algunes dependències i per
substitucions, per vacances o malaltia, dels empleats/des de la neteja dels
diferents serveis del Comú d’Ordino.
CIRCULACIÓ
Es resolen desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrec de
denúncia:

-

Denúncia número 24330.
Denúncia número 24244.
Denúncia número 24901.
Denúncia número 24163.
Denúncia número 24378.
Denúncia número 24365 .
Denúncia número 24348.
Denúncia número 24314 i 24313.

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENT DE SOCIAL
Acord:
Vista la llista d’espera de 29 persones per a poder assistir a l’escola de mares i
pares de les Valls del Nord, s'acorda duplicar les sessions a fi de poder donar
cabuda a totes les persones inscrites.
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç
Número 3035343, de data 19 de desembre de 2016.
Es resol desfavorablement la següent sol·licitud:
Ocupació de via pública - publicitat estàtica
Número 3035669, de data 20 de gener de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords :
- Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter indefinit 788 a assistir a un
curset de fotografia d'una durada de 12 hores (AC 1491).
- Donar conformitat a la modificació de l’organigrama del departament de
comptabilitat i finances i a la creació del lloc de treball de Cap de secció de
despeses.
- Convocar un edicte intern per a cobrir el lloc de treball de Cap de secció de
despeses.
- Convocar un edicte públic per a cobrir el lloc de tècnic administratiu pel
departament de comptabilitat i finances en qualitat d’agent de l’administració
de caràcter indefinit.

-

Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 834 del 20 al 24 de
febrer.

- Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 1044 del 20 al 24 de
febrer.
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COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
BÚSTIA ELECTRÒNICA
Número de registre 3035913.
Acord:
Donar de baixa la sol·licitud de bústia electrònica @ordino.ad.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord :
- Facultar al Comú d’Escaldes-Engordany per tal que el mateix, actuant en
representació del Comú d'Ordino, procedeixi a la preparació, convocatòria i
adjudicació del concurs per a la contractació d’una empresa que creï la base
de dades necessària per a poder implantar el projecte de gestió del cens caní
per ADN.
- Aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal pel període 2017-2027.
- Autoritzar a Soldeu Esquí Club l’organització de la Travessa de la Serrera, el dia
1 d’abril de 2017.
- Autoritzar Cims Màgics SL, a organitzar la competició de l’Andorra Ultra Trail
Vall Nord, els dies 4 a 9 de juliol de 2017, 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.

CC/17-02-22

16/20

TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
- Donar conformitat a oferir tres invitacions d’un dia a tots els socis que
assisteixin disfressats a les Masterclass d’Aerospinning que s’impartiran el
dimarts 28 de febrer, dimecres 1 i dijous 2 de març, en motiu de la celebració
de les festes de Carnaval.
- Donar conformitat al nou model de conveni de subvenció d’esportista d’elit.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informe d’Intervenció 2016/8
Es lliura l’informe d’Intervenció corresponent al reparament per contractació sense
dotació pressupostària.
Acords:

-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2017/96, per un import total de
301.833,53€.
• “O” 2017/3128, per un import de 1.661,61€.
• “O”2017/3129, per un import de 236,37€.
• “O” 2017/3130, per un import de 340,01€.
• “O” 2017/3131, per un import de 534,85€.
• “O” 2017/3132, per un import de 114,11€.
• “O” 2017/3123, per un import de 334,42€.
• “O”2017/3124, per un import de 167,21€.
• “O” 2017/3125, per un import de 1.951,41€.

-

Cànon SECNOA, SAU
A proposta de la junta, establir, per a la temporada 2017/2018, l’import anyal
del cànon d’explotació de Secnoa, SAU en 726.250€, que correspon a l’import
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de la dotació a l’amortització de l’exercici 2016 dels actius concessionats.
Aquest import representa una rebaixa del cànon en relació a la temporada
anterior del 18%, és a dir, 159.650€ menys, en termes absoluts.
-

Modificació de l’ordinació de preus públics 2017
A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de
preus públics per a l’exercici 2017 següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 14 de
novembre del 2016.
Article primer
S’aprova modificar l’apartat 2. A.1 “llibre Parc natural de Sorteny” de l’article 42
“Venda de publicacions i altres elements o serveis”, que queda de la següent
manera:
Article 42. Venda de publicacions i altres elements o serveis
...
2. Imports
A) Publicacions diverses
1. Llibre Parc Natural de Sorteny, 10€
2 . Llibre Ordino-Arcalís Vestit de Blanc, 41,58€
3. Vídeos Casa Pairal: “Temps era temps”:
- preu jubilats, 7,92€
- preu no jubilats, 9,90€
4. Llibre Ordino, Gent, Fets i Cases, 50,50€
5. Llibre fotos Ordino dels autors Jaume Riba i Alain Montané, 55,45€
6. Llibre, Entre Ordino i la Massana, una història d’homes, terra i límits,
25,25€
7. Llibre Toponímia de la Vall d’Ordino, volum I, 30,69€
8. Llibre Auzat-Vicdessos / Ordino, relacions transfrontereres al llarg dels
segles, 30,69€.
9. Llibre Ordino segle XV, una petita història d’Andorra del Sr. Albert Pujal,
45,55€.
10. DVD del reportatge “El Pic d’Arcalís, la muntanya solar “, 9,90€

...
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta
de Govern del 13 de febrer del 2017, 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.

Article 22.2: assumptes no previstos a l’ordre del dia.
Esmena per afegir en la junta del 31 d'octubre
El Sr. Cònsol major indica que les juntes d'aquella data ja estan aprovades i
ratificades i per tant ja no es poden modificar.
La Sra. Sandra Tudó precisa que el que vol és fer constar en acta el següent:
"Si que es cert que en data de consell d'aquella sessió, no vam fer cap esmena
en el punt en que es donava conformitat a la congelació de les transferències per
part de Govern.
També és cert que nosaltres ho donàvem per fet, pensàvem que tots els cònsols
havien signat o tenien pendent de signar-lo.
És cert que després a més de tota la informació que va sortir a la premsa,
l'oposició del Comú d'Ordino, havia votat a favor de la congelació de les
transferències.
Nosaltres volem saber perquè no s'ha procedit, tal i com s'ha fet a tots els
comuns, a una votació ja que donàvem per fet que la majoria havia decidit que
era així, per tant nosaltres, en aquell moment no teníem res a dir, però si que es
veritat que en altres sessions en els altres comuns, s'han fet votacions i en aquell
moment ens hauríem pronunciat que no estàvem a favor de la congelació."
El consol respon que desconeix com s'ha fet als altres comuns, però que en el
cas del Comú d'Ordino, les transferències constaven en el nostre pressupost, per
tant hi ha hagut total transparència.
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La Sra. Tudó indica el seu acord en aquest aspecte però reitera que en cap
moment se'ls ha demanat opinió al respecte.
Era un punt que ja venia donat per Gabinet de Cònsols, desconeix si en junta es
va arribar a votar o ja era una decisió del Cònsol major i del Cònsol menor.
El Sr. Cònsol major indica que el 31 d'octubre es va aprovar per junta la pròrroga
de la congelació de les transferències de 54,6 milions, que aquest acord de junta
es va ratificar i aprovar per unanimitat en el consell de comú del 24 de novembre
2016, per tant la minoria també la va aprovar.
Afegeix que a més, l'acta del consell de comú del 24 de novembre 2016 es va
aprovar el 28 de desembre 2016.
Reitera que hi ha hagut total transparència i la minoria va aprovar aquestes
propostes.
La Sra. Tudó afirma que no s'està posant en dubte la transparència del Comú
d'Ordino, indica que si s'hagués sotmès a votació aquest punt, haurien votat que
no a la congelació i que vol fer constar aquesta esmena en acta.
Afegeix que si que es veritat que se'ls passa la informació del Consell de Comú
quatre dies a l'avança i que en aquell moment van debatre altres punts, i no van
fer cap esmena mostrant el seu acord o desacord perquè pensaven que s'havia
pres la decisió a Cònsols i que no hi tenien res a dir i que si s'hagués procedit a la
votació com a la resta de comuns, en aquell moment haguessin donat la seva
opinió.
El Sr. Cònsol reafirma que si que es va votar donat que el contingut del consell es
va aprovar per unanimitat, i que si haguessin volgut mostrar el seu desacord, en
aquell moment ho haguessin pogut fer.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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