CONSELL DE COMU
29 de novembre de 2012

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 17:02
Hora d’acabament: 17:25
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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

Excusen la seva absència :
Els Honorables Senyors Miquel Pujal Rius i Patric Simon Riba
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez

Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25 d’octubre de
2012.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 d’octubre i del 8, 15 i 22 de novembre de 2012.
3. Proposta d’aprovació del pressupost 2013, de l’Ordinació pressupostària
corresponent i de la memòria justificativa d’ingressos.
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4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2013.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2013.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 25
d’octubre de 2012.

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 25 d’octubre de
2012.
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 25 d’octubre i del 8, 15 i
22 de novembre del 2012 :

JUNTA DE GOVERN DEL 25 D‘OCTUBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ :
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” : núm. 2012/658 : 105.048,19€
• ACLO 2012/28599, per un import de 116.530€.
• ACLO 2012/28752, per un import de 1.110€.
- Modificacions pressupostàries
-

A proposta de la junta, s’aprova un suplement de crèdit per un import de
1.602,98€.

- Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar social, per un import de
400€.
- Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, per
un import de 470€.
- Acord de resolució:
Número d’expedient 4821/2012, de data 4 de juliol del 2012.
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- Publicació al BOPA deutors.
Publicar al BOPA la notificació col·lectiva dels deutors als quals no ha estat
possible la notificació individual.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 28784, per un import de 4.134€.
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3019997, de data 18 d’octubre de 2012.
─ Número 3020011, de data 22 d’octubre de 2012.
─ Número 3020036, de data 23 d’octubre de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 793.
- En base a l’article 50 de l’OFP, reubicar el funcionari 264 a l’arxiu.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acords:
Es lliura al Ministeri d’Ordenament Territorial la relació prioritzada dels trams que
requereixen algun tipus d’intervenció durant el proper exercici (nova pavimentació,
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reforç del paviment existent...) de les carreteres generals, secundàries i vies
urbanes.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3020035, de data 23 d’octubre de 2012.
Obra menor:
Número 3020039, de data 24 d’octubre de 2012.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord:
Donar conformitat al redactat de la plantilla dels convenis de col·laboració entre
l’oficina de Turisme d’Ordino i qualsevol entitat organitzadora d’un espectacle amb
el títol “CONTRACTE D’INTERMEDIACIÓ OFICINES DE TURISME”.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a la sol·licitud de l’Aula Taller per utilitzar gratuïtament i
puntualment la piscina del CEO,
- Donar conformitat al conveni 99/2012.
- Donar conformitat al conveni 112/2012.

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ:
Acord:
Donar conformitat a que el servei de nit dels agents de circulació de les 22:00
hores a les 6:00 hores es faci mitjançant una guàrdia de permanència, de manera
excepcional, durant els dies 31 d’octubre i 1 de novembre.
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S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la
següent sanció de circulació:
Constat núm. 19230; sanció per contravenir l’art. 32.5 de la Llei del Codi de la
Circulació.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201200028813, per un import de 2.759,00€.

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

JUNTA DE GOVERN DEL 8 DE NOVEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 25 d’octubre de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”: núm. 2012/681 : 13.272,27€
• ACLO 2012/29467, 29468 i 29469, per un import total de 9.631,42€.
• ACLO 2012/29481 i 29482, per un import total de 3.800€.
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• ACLO 2012/29483 per un import de 45.794,74€.
- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a diversos serveis per un import de 6.428,53€,
• A proposta de la junta s’aprova el crèdit extraordinari a l’escola bressol per
un import de 2.759€.
• Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino per un import de 1.200€.
- Convocatòries de concurs:
• Aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives per a la
convocatòria del concurs públic nacional per al subministrament de
carburants de locomoció i publicar l’edicte corresponent amb caràcter
d’urgència.
• Aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives per a la
convocatòria del concurs públic nacional conjunt de les centrals de compres
dels comuns d’Ordino i de la Massana per al subministrament de carburant
de calefacció per als edificis d’ambdós comuns.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud feta mitjançant correu electrònic de data 19
d'octubre de 2012, i lliurar còpia de la documentació antiga del fons de l'arxiu
comunal demanada.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3019790, de data 20 de setembre de 2012.
CC/12-11-29
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─ Número 3020051, de data 29 d’octubre de 2012.
─ Número 3020058, de data 30 d’octubre de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Autoritzar el pagament de 95€ al funcionari 420 per l’assistència al curs
“advanced instructor: Body Balance” realitzat el passat dia 27 d’octubre.
- Autoritzar el personal de l’escola bressol a realitzar el curs de “comunicació i
gestió de conflictes”. Aquest curs, de 4 hores de durada, està dirigit a totes les
treballadores.
- Vista la propera jubilació de l’agent de l’administració de caràcter indefinit 160
que es produirà a finals de febrer, convocar internament la plaça d’operari
d’aparcament.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Acords:
- Donar conformitat a la demanda de veïns dels edificis F. Espot i Prat del la Mola
i crear una parada de bus a l’avinguda de les Moles a Ordino en ambdós sentits
de circulació (de pujada i de baixada).
- A proposta de la junta, aprovar la modificació de l’Ordinació de modificació de
l’Ordinació de senyalització de les vies públiques i edificis i procedir a la seva
publicació al BOPA.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3019975, de data 16 d’octubre de 2012.
- Número 3020049, de data 26 d’octubre de 2012.
- Número 3020050, de data 29 d’octubre de 2012.
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- Número 3020067, de data 31 d’octubre de 2012.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- Donar conformitat a lliurar al departament de Finances un llistat amb el nom i
cognoms dels titulars de finques no edificades que consten inscrites en el
registre del Cadastre de la parròquia.
- Donar conformitat a la demanda número 3019966.
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC201200029474, per un import 380,00€.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 8 de novembre de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 8 de novembre de
2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” : núm. 2012/702 : 11.484,52€
• ACLO 2012/30054, 30056 I 30057, per un import total de 10.452,29€.
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• ACLO 2012/30053, per un import de 60€.
• OPNP 2012/29895, per un import de 308,12€.
• OPNP 2012/29896, per un import de 20€.
• ACLO 2012/30130, per un import de 552,76€.
- Condonació de deutes SECNOA, SAU.
El Consell d’administració en data 12 d’octubre ha sol·licitat al Comú d’Ordino
la condonació dels deutes acumulats per impagament del cànon d’explotació
de les temporades 2009/2010 a 2011/2012 per un import total de 3.448.000€.
Com ja s’ha fet en darrers exercicis, considerant la situació econòmica de la
societat d’acord amb l’informe dels comptes anuals a 31 de maig del 2012, a
proposta de la junta, s’aprova l’acceptació d’aquesta condonació, atès que els
resultats obtinguts per la societat impossibiliten el fer front al pagament del
cànon.
- Subhasta de material
A resultes de la subhasta de material de restauració del Centre esportiu
d’Ordino realitzada el dia 12 de novembre a les 17.00 hores, d’acord amb
l’edicte del 27 de setembre del 2012, es va atorgar la totalitat del lot pel preu
de sortida de 300€ a l’única persona que s’ha presentat.

GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
- Designar la cònsol menor, com a representant i encarregada de participar en
l’organització dels actes de celebració del 20è aniversari de la Constitució,
organitzat des del Consell General.
- A proposta de la junta s’aprova el calendari de les sessions ordinàries de
Consell de Comú per al 2013 :
FEBRER:
Dimecres 6, a les 17 h.
Tradicional dels arrendaments.
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MARÇ
Dijous 28, a les 17 h.
ABRIL:
Dijous 25, a les 17 h.
MAIG:
Dijous 30, a les 17 h.
Tradicional de Sancogesma.
JUNY:
Dijous 27, a les 17 h.
JULIOL:
Dijous 25, a les 17 h.
AGOST:
Dijous 29, a les 17 h.
SETEMBRE:
Dijous 26, a les 17 h.
OCTUBRE:
Dijous 31, a les 17 h.
NOVEMBRE:
Dijous 28, a les 17 h.
DESEMBRE:
Dissabte 28 de desembre, a les 11 h.
Tradicional de Sants Innocents.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud:
Comerç:
Número 3020057, de data 30 d’octubre de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

En motiu de les festes de Nadal, donar conformitat a obsequiar a cada
treballador del Comú amb un val de descompte de 40€.

CC/12-11-29

11/22

- Convocar internament la plaça d’operari de manteniment atès que, des del
gener de 2008, aquesta plaça està vacant i s’ha cobert amb un agent de
l’administració de caràcter eventual.
- A proposta de la junta, aprovar el “Reglament d’utilització dels mitjans i eines
que els comuns posen a disposició dels treballadors” i procedir a la seva
publicació al BOPA.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Número 3019976, de data 16 d’octubre de 2012.
Obra major :
- Número 3020059, de data 30 d’octubre de 2012.
- Número 3020060, de data 30 d’octubre de 2012.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
Fira de Nadal, 8 de desembre, de les 10:00 a les 20:00 hores a la plaça major i al
llarg del carrer major :
- Donar conformitat a utilitzar la sala de la porta de vidre de Casa Comuna Vella
pel taller infantil de l’escola d’art que es realitzarà per la fira de Nadal.
- Durant la celebració de la fira de Nadal, a partir de les 11 hores, tancar la
circulació del Carrer Major i deixar-la restringida només als veïns.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords:
- Donar conformitat a obsequiar amb 1 abonament de classes dirigides del CEO
a l’Escola Andorrana i l’Escola Francesa de Primera ensenyança, per la Rifa de
Nadal que organitzen conjuntament.
- Donar conformitat a puntuar amb 20 punts el disseny de la publicitat proposat
per l’únic licitador del concurs públic per l’esponsorització del rocòdrom exterior
d’Ordino, tal com s’estableix a l’article 9.- Criteris d’adjudicació “Disseny de la

publicitat, màxim de 20 punts. El criteri del disseny serà valorat per la Junta de
Govern”.
Es resol favorablement la proposta de contractació següent :
D’acord amb l’informe tècnic elaborat per la mesa de contractació adjudicar
l’esponsorització del rocòdrom exterior d’Ordino :
Núm. expedient:
- 98/2012 Comú d’Ordino
Partida pressupostària:
- 4010/43110101/550007
Descripció:
- Esponsorització del rocòdrom exterior del Centre esportiu.
Anunci de licitació:
- BOPA núm. 50 - any 24– 10.10.2012
Forma d’adjudicació:
- Concurs
Modalitat de contractació:
- Normal
Identitat de l’adjudicatari:
- CARVING ESPORTS 2
Import de l’adjudicació:
- 800 € anuals
Termini de contractació:
- 3 anys
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
SERVEIS:
Acord:
A proposta de la junta, donar conformitat a l’addenda al conveni de col·laboració
en l’àmbit de l’aigua de data 23 de febrer de 2005, atorgada entre el Govern
d’Andorra representat pel ministre de Turisme i Medi Ambient i els set comuns del
Principat i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signar-lo

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 15 de novembre de 2012, per unanimitat.

JUNTA DE GOVERN DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 15 de novembre
de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O” : núm. 2012/729 : 7.122,39€.
• ACLO 2012/30803, per un import de 600€,.
• ACLO 2012/30804, per un import d’1€,.
• DEV 2012/30909, per un import de 34,33€.
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- Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a l’Associació del grup artístic d’Ordino per un import
de 600€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 16.300€.
• A proposta de la junta s’acorda una transferència de crèdit a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Joventut per un import de 2.500€.
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar Social per un import de
500 €.
• A proposta de la junta s’acorda un crèdit extraordinari a la Conselleria de
Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 25.800€.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT:
Acords:
- Donar conformitat al conveni 111/2012.
- Donar conformitat al conveni 113/2012.
- Donar conformitat al conveni 114/2012.
- Donar conformitat al conveni 109/2012.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acords:
A proposta de la junta, s’aprova l’avís dels dies festius del Comú d’Ordino i del
decret de festius de la parròquia per l’any 2013, segons els redactats següents:
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AVIS
Avís del 29-11-2012 pel qual es publica el calendari de dies festius dels departaments comunals per
l’any 2013.
Per acord del Consell de Comú de data 29 de novembre de 2012, el calendari de dies festius dels
departaments comunals queda fixat per a l’any 2013 com segueix :

GENER
1
Cap d’Any (dimarts)
6
Reis (diumenge)

FEBRER
11
Carnaval (dilluns)
MARÇ
14
Dia de la Constitució (dijous)
29
Divendres Sant (divendres)
ABRIL
1
Dilluns de Pasqua (dilluns)
MAIG
1
20

Festa del treball (dimecres)
Dilluns de Pentecosta (dilluns)

JUNY
29
Sant Pere (dissabte)
JULIOL
6, 7 i 8 Roser d’Ordino (dissabte, diumenge i dilluns)
AGOST
15
L’Assumpció (dijous)
SETEMBRE
8
N. Sra. de Meritxell (diumenge)
16
St. Corneli i St. Ciprià (dilluns)
NOVEMBRE
1
Tots Sants (divendres)
DESEMBRE
8
Immaculada Concepció (diumenge)
25
Nadal (dimecres)
26
Sant Esteve (dijous)
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
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DECRET
Decret del 29-11-2012 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per l’any
2013.
El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2012,
Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 24 d’octubre de 2012, pel qual es fixa el calendari
laboral per a l’any 2013,
DECRETA :
Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2013 són el 29 de juny, diada de St.
Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles :
Ordino
6, 7 i 8 de juliol, Festa del Roser
16 de setembre, Festa Major
Sornàs
16 d’agost, Festa Major
Ansalonga
20 de gener, Sant Sebastià
29 de setembre, Festa Major
La Cortinada
31 d’agost i 1 de setembre, Festa Major
Llorts
3 i 4 d’agost, Festa Major
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
Número 3018569, de data 29 de maig de 2012.
Comerç
─ Número 3020124, de data 14 de novembre de 2012.
─ Número 3020142, de data 15 de novembre de 2012.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- Donar conformitat al conveni de pràctiques 001/2013.
- Autoritzar el funcionari 002, i el funcionari 057 a assistir al curs ”Access 2007”,
organitzat per la Cambra de comerç. El curs té una durada de 16 hores, es
realitza del 3 al 6 de desembre.
- Vist l’informe presentat per la Cap del Departament de Benestar Social, vist
l’article 88 de l’OFP, donar per finalitzat el contracte de l’agent de
l’administració de caràcter eventual 888.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i resol favorablement la següent sol·licitud:
RÈTOL INDICADOR
Número de registre 30120173.
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següents:
AC 2012/31049, 780€.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
Acord:
Concedir una pròrroga de 30 dies per presentar un nou tècnic per la direcció
facultativa al projecte autoritzat amb la resolució núm. 2319/2009.
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3020165, de data 20 de novembre de 2012.
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Obra Menor:
- Número 3020147, de data 16 de novembre de 2012.
- Número 3020176, de data 20 de novembre de 2012.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
- Atès que en el marc dels treballs d’elaboració del nou cadastre parroquial s’ha
constatat l’existència de béns immobles que actualment no estan inscrits en el
registre tributari, s’acorda que s’inscriguin en aquest registre els béns immobles
relacionats.
- Donar conformitat perquè el departament de Cadastre lliuri al departament de
Finances puntualment, prèvia demanda d’aquest darrer, les dades protegides
del cadastre relatives als titulars dels béns immobles (nom i cognoms de tots els
titulars – persones físiques i jurídiques), que el departament de finances
necessiti per tramitar a la Batllia les demandes en el supòsit de reclamacions de
deutes.
En el supòsit que el nombre de demandes que es tramiten a la Batllia des de
Finances, sigui molt elevat, i que aquest procediment es reveli poc eficient,
s’optarà per donar drets informàtics de consulta a les dades confidencials del
cadastre al Cap de departament de Finances, mitjançant l’aplicació SITAND

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acords:
- Donar conformitat als preus comercials següents pel nou material de
marxandatge:
MATERIAL
Clauer Ordino
Bandolera
Bossa Mosquetó
Gorra Ordino
Bandera andorra
Gorro pesca
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2,90
5
4
6
4
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Motxilla

10

- Donar conformitat al nou preu comercial del paquet format per la bossa de
buners i 4 gots de plàstic de buners.
Material
Bossa buners
Got buners
Nou paquet de
bossa + 4 gots

P.V.P
6€
1€
6€

- Donar conformitat al Protocol de desenvolupament dels projectes del programa
Infoturisme 2012, entre Andorra Turisme SAU i els 7 Comuns, acompanyat de
3 annexos, d’acord amb el Conveni de col·laboració signat entre totes les parts
el dia 8 de maig del 2012, i facultar qualsevol d’ambdós cònsols a signar-lo.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Informació:
Les zones cedides pel Comú dins el Centre de Tecnificació d’Ordino seran
utilitzades per a efectuar les activitats següents:
• Escola de Música: de dilluns a divendres, de les 15 h a les 22 hores, durant
el període escolar.
Per a la preparació de les caramelles s’utilitzaran també aquestes instal·lacions
alguns dissabtes.
• Coral Casamanya: els divendres, de les 21.30 h a les 24 h.
• Grup Artístic d’Ordino: els dimarts i els dijous, de les 21.30 h a les 24 h.
• La secció de judo del Futbol club Ordino: de dilluns a divendres, de les 17 h
a les 22 h, i els dissabtes, de les 10 h a les 13 h, durant el període escolar.
• Federació Andorrana d’Esquí: durant els mesos d’octubre i de novembre del
2012, els matins dels dimarts i els dijous de les 8,30 h a les 10 h.
Acords
- Resoldre favorablement la sol·licitud núm. 3020118 de data 13 de novembre de
2012.
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- Nomenar al cap del departament d’Esports i Centre Esportiu, com a persona
responsable i de contacte entre el Comú d’Ordino i la Secretaria d’Estat
d’Esports pels temes relacionats amb el Centre de Tecnificació d’Ordino.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Vistes les estadístiques de freqüentació del públic al Centre de Natura de la
Cortinada, des de l’any 2009 fins al 2012, de mutu acord amb el departament de
Patrimoni Natural de Govern, s’acorda tancar-lo des del mes de novembre de
2012 fins al 30 d’abril de 2013.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 22 de novembre de 2012, per unanimitat.

3. Proposta d’aprovació del pressupost 2013, de l’Ordinació
pressupostària corresponent i de la memòria justificativa
d’ingressos.
L’Hble Sr. Enric Dolsa Font fa la següent constància en acta :
“Com es sabut, dins de les corporacions públiques, el dia i acte més important es
la presentació i l’aprovació del pressupost.
El pressupost és el document on es reflexen les politiques socials, econòmiques o
altres.
Avui ens trobem en el dia en que s’ha d’aprovar el pressupost 2013.
Des de la minoria volem deixar constància de la nostra postura:
Durant aquest primer any de mandat, hem participat pràcticament a totes les
decisions més importants de Comú, en la gran majoria dels casos, sempre s’ha
tingut en compte les nostres opinions.
Durant aquests darrers mesos, en que s’ha confeccionat el pressupost 2013, no
ha estat diferent i la minoria ha participat modestament en la seva confecció.
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Que el pressupost 2013 té mancances? Segur que si.
Però malauradament en els temps que corren, es impossible poder-lo fer més
expansiu, tant en inversions com en altres aspectes.
El Comú d’Ordino, per desgràcia, té que córrer amb la despesa deficitària del
Camp de neu d’Arcalís, i això fa que molts dels recursos que es generen i que es
podrien dedicar a la parròquia en general, no pugui fer-se.
No recordaré ni insistiré avui aquí, per culpa de quin grup polític passa això, ja no
val la pena, el tren va passar fa set anys i ara la parroquià ho paga molt car.
Sabem, per lo que he llegit, que algun sector de la parròquia diu públicament que
els hem defraudat per la nostra oposició.
Han de saber que a nosaltres no ens han votat per fer d’oposició sistemàtica,
nosaltres fem el rol que ens toca, que no es una altra que actuar de minoria
comunal, l’oposició la deixem per a altres, nosaltres hem vingut a col·laborar i a
construir en favor del col·lectiu i no pas a destruir, i és per aquest motiu que
continuarem, si ens deixen, col·laborant per tirar la parròquia endavant.
Pensem que quan unes eleccions s’han acabat, s’ha d’esser responsables i sumar
pel poble i intentar aportar el màxim, cosa que intentem fer.
Es per això que avui, la minoria comunal de Convergents d’Ordino, aprovarem
aquest pressupost 2013, ja que, com he dit anteriorment, hi hem participat i per
tant ens el fem nostre.
No havent-hi cap més intervenció en relació al punt 3 de l’ordre del dia s’aprova
per unanimitat.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2013.
S’aprova per unanimitat.

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2013.
S’aprova per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 29
de novembre de 2012
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