CONSELL DE COMU
11 DE NOVEMBRE DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: extraordinària
Hora de l’inici: 13:32 h
Hora d’acabament: 13:39 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez
Excusa la seva absència l' Honorable cònsol menor, Sra. Gemma Riba Casal
Ordre del dia previst:
1. Donar conformitat, si escau, a l’aprovació definitiva de la primera revisió del Pla
d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Ordino i procedir a l’aprovació del
corresponent decret.
2. Donar conformitat, si escau, a l’adjudicació del concurs públic nacional amb
caràcter d’urgència per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi
guardat Borda de Sorteny.
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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.

1. Aprovació definitiva de la primera revisió del Pla d’ordenació
i urbanisme de la parròquia d’Ordino
Donar conformitat a l’aprovació definitiva de la primera revisió del Pla d’ordenació
i urbanisme de la parròquia d’Ordino i procedir a l’aprovació del corresponent
decret, amb el redactat que s’adjunta amb referència OU/document número 1.
En relació a aquest punt, la Sra. Sandra Tudó demana si se li pot fer un petit
resum del perquè s’ha tardat quatre anys per arribar ara, a un mes de les
eleccions, a aquest punt. D’altra banda, també sol·licita si és possible tenir els
costos generals de la revisió del POUP, que incloguin assessors personals,
externs i empreses.
La Sra. Tudó manifesta que creu que s’hauria d’haver deixat la votació definitiva al
nou mandat que arribi,
El Sr. Mortés respon que pel que fa al temps que s’ha tardat, no han estat ben bé
quatre anys indicant que en realitat han estat menys de tres anys.
Aprofita per agrair a tots els consellers, especialment als de la comissió d’obres,
la tasca desenvolupada.
Segueix explicant que el retràs d’un any en el termini ha estat motivat per una
disfunció de l’equip redactor.
En quant a esperar al mandat següent per aprovar-lo, no és el que millor
convindrà al ciutadà donat que molts projectes estan parats a l’espera d’aquesta
aprovació.
El Sr. Mortés indica que el termini per presentar recursos s’obrirà amb la
publicació del decret.
La Sra. Tudó manifesta que s’ha estat més d’un any per donar resposta a les
al·legacions presentades, i que desconeix si aquest retràs ha estat provocat pel
Comú o per l’equip redactor.
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El Sr. Mortés respon a aquesta qüestió, i aclareix que les al·legacions s’han tractat
en el termini corresponent. Recorda a la Sra. Tudó que fa uns mesos ella també
va donar conformitat a l’aprovació provisional del POUP.
El Sr. Mortés afegeix que pel que fa als costos, li farà arribar una nota amb la
relació que ha comportat l’aprovació d’aquest pla d’urbanisme.
La Sra. Tudó demana si la publicació al BOPA serà abans del 15 de desembre.
El Sr. Mortés respon que és possible que surti publicat el dimecres de la setmana
vinent, però també és possible que el gran volum de documentació ho retardi,
depèn del BOPA que ho ha de maquetar.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.

2. Adjudicació del concurs públic nacional amb caràcter
d’urgència per a la concessió de la gestió del servei públic
del refugi guardat Borda de Sorteny.
Donar conformitat a l’adjudicació del concurs públic nacional amb caràcter
d’urgència per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat
Borda de Sorteny. IF/document número 1.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
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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