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CONSELL DE COMU 
11 D’OCTUBRE DE 2018 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió:  extraordinària  
Hora de l’inici: 13.30 h 
Hora d’acabament: 13.35 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
Eva Choy Guiu 
 
Actua com a secretària: la Sra. Noelia Vicente Martínez. 

 
Excusen la seva absència els Honorables consellers Sr. Samuel Duró Backes, 
Sra. Vanessa Fenés Areny i Sr. Marc Pons Pons.  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
PUNT ÚNIC: 
 
Donar conformitat a l’aprovació provisional de la primera revisió del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Ordino i la suspensió temporal de 
l’atorgament d’algunes llicències, i procedir a l’aprovació del corresponent decret. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
PUNT ÚNIC: 
 
Donar conformitat a l’aprovació provisional de la primera revisió del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Ordino i la suspensió temporal de 
l’atorgament d’algunes llicències, i procedir a l’aprovació del decret que s’adjunta 
a aquesta acta amb referència OU/document número 1. 
 
La consellera Sra. Eva Choy, en nom de la minoria, indica que s'abstenen a donar 
conformitat a l’aprovació provisional de la primera revisió del Pla d’Ordenació i 
Urbanisme Parroquial d’Ordino. 

La Sra. Choy precisa que vol fer constar en acta la següent motivació:   

En primer lloc, afirma que el Comú tenia el compromís de parlar amb tots els 
propietaris pels canvis que hi hauria en el Pla d’Urbanisme i li consta que no ha 
estat així.  

I en segon lloc, van rebre la documentació el divendres passat, però no hi ha 
hagut cap Comissió d’Obres i Urbanisme més. Se’ls ha comentat que, en principi, 
s’han inclòs totes les modificacions acordades després de les al·legacions, però 
no han tingut temps suficient per contrastar que realment ha estat així.  
No han tingut ni temps ni cap assessor, contràriament al cònsol major, i per tant, 
no poden garantir que realment s’han inclòs totes les modificacions. 
 
El Sr. Mortés respon que li sobten molt aquestes afirmacions perquè ell de 
primera ma l’ha informada de tot, i no fa massa dies.  
 
Afegeix que van fer una Comissió d’Obres i Urbanisme fa poc temps i que en 
aquesta comissió es van debatre tots els punts que hi havia, inclús es va analitzar 
al·legació per al·legació, i la Sra. Choy estava present, per tant, sobta aquesta 
afirmació. 

El Sr. Mortés subratlla que els redactors van lliurar el projecte acabat, sense 
corregir els errors, però no variava absolutament res des de la darrera Comissió 
d’Obres i Urbanisme. 

En relació als propietaris, és cert que el Comú no ha vist tots els propietaris, però 
si que ha vist els propietaris que han volgut venir. El Comú ha estat sempre a la 
seva disposició, per tant, l’afirmació feta per la Sra. Choy no es pot acceptar. 

En darrer lloc, en relació a l’assessor, el Sr. Mortés afirma que és normal que el 
Comú disposi d’assessors per un tema tan important com és l’aprovació del Pla 
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d’Urbanisme, i si en aquest cas, el Cònsol és, a més a més, President de la 
Comissió d’Obres i Urbanisme, és lògic i normal que disposi d’un assessor si vol 
fer la tasca com ha de ser.  

La Sra. Choy puntualitza que efectivament el Sr. Mortés es va posar en contacte 
amb ells, i els va dir que s’havien considerat tots els temes tractats en comissió, 
simplement vol apuntar que no han pogut verificar-ho, i que també es la seva 
tasca assegurar que la feina està ben feta.  

El Sr. Mortés insisteix que tots han tingut temps de verificar-ho, inclús la oposició 
que ha tingut la informació i han estat sempre assabentades des del minut zero 
de tot el que s’ha fet en relació al Pla d’Urbanisme. 

S'aprova provisionalment la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme 
Parroquial d’Ordino i la suspensió temporal de l’atorgament d’algunes llicències la 
revisió provisional del Pla d’Urbanisme per majoria (5) amb l'abstenció de les 
conselleres de la minoria (2). 
 
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   
 
 


