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CONSELL DE COMÚ 
22 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 
Lloc: Sala de Consell de l’edifici Administratiu  
Sessió: extraordinària  
Hora de l’inici: 13:33 h 
Hora d’acabament: 13:58 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusen la seva absència l’Honorable conseller Jordi Serracanta Marcet i 
l’Honorable consellera Sandra Tudó Montanya. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Proposta d’aprovació de la revisió del marc pressupostari per al mandat 

2020/2023 d’acord amb la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances 
públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.  

 
2. Proposta d’aprovació de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici 2022 

i de la memòria descriptiva del pressupost. 
 

3.  Proposta d’aprovació de la memòria d’ingressos per a l’exercici 2022. 
 

4. Lliurament de la documentació corresponent al 3r trimestre de l’exercici 
2021, informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la Llei de 
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i 
fiscal, i informe del Departament de Finances de seguiment 
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pressupostari trimestral dels comptes comunals a 30 de setembre de 
2021. 

 
5. Lliurament dels informes de control financer següents:  

 
• Informe d’Intervenció i informe de revisió limitada emès per l’empresa Audrià 

Auditoria Consultoria, SLP en relació a la liquidació dels comptes acabats el 31 
d’agost del 2020, de la societat Cims màgics, SL corresponent a l’esdeveniment 
“Ultratrail”. 

 
• Informe d’Intervenció i informe de revisió limitada emès per l’empresa GM 

Consultors, en relació a la liquidació dels comptes acabats el 31 de desembre del 
2020, de l’Associació Esbart Valls del Nord. 

 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona 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. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
1. Proposta d’aprovació de la revisió del marc pressupostari per al 

mandat 2020/2023 d’acord amb la Llei 32/2014 de sostenibilitat de 
les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.  

 
La Sra. Coma explicarà els punts 1 i 2 al mateix temps. 
 
Comenta que tal i com preveu la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances 
públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal s’ha revisat el marc pressupostari per 
al mandat 2020/2023, per a l’exercici 2022. 
La variació més important respecte a la revisió de l’any 2021 correspon a 
l’increment total de la inversió, que augmenta en un 5,39%, sent l’any 2022 
l’exercici en el que es preveu una major dotació, aproximadament uns 2,9 milions 
d’euros. 
 
Entre les inversions que ja estaven previstes en el marc pressupostari i que es duran 
a terme durant aquest exercici s’han de destacar: la impermeabilització i el 
condicionament del parc de la Covanella, la remodelació del casc antic, les obres 
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de millora d’eficiència energètica en edificis del Comú, el condicionament d’un 
magatzem de serveis i les obres de recuperació de la pedra seca. 
 
Les inversions que s’han incorporat al marc pressupostari i que, en part, es 
realitzaran durant aquest any són: l’ampliació del camí al riu de Sornàs, l’adaptació 
a l’administració electrònica i la nova zona esportiva. 
També s’ha previst un import de 677.000 € pel finançament de les inversions de la 
Mancomunitat. 
 
Al pressupost del 2022 es preveuen uns ingressos d’11.295.915 €, un 11,10% més 
que l’exercici anterior degut principalment al creixement previst del PIB en un 6%, 
que farà que s’actualitzi la transferència que el Comú rep de Govern.  
Es preveuen també una sèrie d’ingressos relacionat amb les llicències 
urbanístiques, així com una recuperació moderada i progressiva dels ingressos per 
prestacions de serveis. 
 
La despesa corrent prevista per a l’exercici 2022 és de 10.101.979 €, el que suposa 
un 4,96% més del pressupostat l’any anterior.  
Es destinaran 2.864.000 € a inversió, i 745.000 € a transferències de capital, es a 
dir, a les inversions de la Mancomunitat i a l’aportació al fons de compensació, 
aquest any s’ha modificat el percentatge passant del 0,10% de la despesa total al 
0,50%. 
 
Per a aquest exercici, el Comú continuarà oferint els mateixos serveis que s’han 
ofert fins ara. 
 
Pel que fa a les despeses corrents, s’han de destacar: l’increment de la despesa 
de funcionament derivada de l’ampliació i reactivació del Centre Esportiu, també 
per l’augment en les partides destinades al finançament de fires i mercats de 
promoció turística i de dinamització de l’activitat comercial.  
D’altra banda, per la implantació d’un sistema de gestió dels aparcaments a la via 
pública mitjançant una APP interactiva.  
 
Pel que fa a l’endeutament, com cada any, es farà el retorn d’aproximadament 1 
milió d’euros del préstec existent.  
D’altra banda, es preveu que el pressupost del 2022 sigui deficitari en 3.390.680 € 
que es finançaran en part amb romanent de tresoreria, a més, es contempla la 
possibilitat, si es compleix tot el pressupost, de contractar nou endeutament cap a 
finals de 2022, per un valor no superior a 555.000 €. 
 
La previsió d’endeutament total del Comú se situaria en 12.788.000 €, dels quals 
9.733.000 € corresponen al préstec actual, 555.000 € al possible nou endeutament 
i 2.500.000 € a la part del Comú en la Societat SECNOA.  
Aquestes xifres suposen estar al 110,15% del sostre d’endeutament.        
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El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, la revisió del marc 
pressupostari per al mandat 2020/2023 d’acord amb la Llei 32/2014, de 
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal que 
s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 1.  
També s’adjunta l’informe favorable del tribunal de comptes a la revisió del marc 
pressupostari. 

 
 

2. Proposta d’aprovació de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici 
2022 i de la memòria descriptiva del pressupost. 

 
El Sr. Dolsa comenta que farà una única intervenció pels punts 1 i 2, tal i com ha 
fet la Sra. Coma. 
Apunta que no està d’acord en què s’hagi inclòs en l’Ordinació pressupostària les 
reduccions de les retribucions previstes pels membres del Comú en cas d’absència 
no justificada a les reunions perquè, segons ell, forma part de l’Ordinació de 
funcionament. Està en desacord perquè considera que no és equitatiu, els 
consellers de la majoria tenen tres o quatre comissions i ell, com a conseller de la 
minoria, en té deu. 
 
Per aquest motiu, el Sr. Dolsa manifesta que ell només assistirà a les comissions 
de Finances, d’Obres públiques i de Turisme, i farà el seguiment de la resta de 
comissions per les actes, si li és possible, assistirà a alguna més.  
Expressa que qui ha de decidir a quines comissions assisteix és ell i no la majoria.  
 
El cònsol major explica al Sr. Dolsa que tots els consellers tenen l’obligació d’assistir 
a totes les comissions de les que formen part, si bé, entén que el Sr. Dolsa com és 
l’únic representant del seu partit té més comissions, en contrapartida, els membres 
de la majoria tenen una Junta de Govern cada setmana, el que fa que tinguin moltes 
més reunions. 
 
El Sr. Dolsa expressa que no comparteix el que ha explicat el cònsol perquè 
l’assistència a les Juntes no està penalitzada. 
 
El cònsol aclareix que les reunions setmanals de la Junta de Govern sí que estan  
incloses entre les reunions d’assistència obligatòria dels membres del Consell als 
diferents òrgans col·legiats del Comú. 
 
El Sr. Dolsa aferma que, com representant de X Ordino, assistirà únicament a les 
comissions mencionades abans i que si volen que li apliquin les sancions previstes.   
 
El cònsol major li recorda que, pot decidir si assisteix o no, la seva obligació és 
assistir a totes les comissions. Si mira bé el redactat de l’article de l’Ordinació 
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pressupostària veurà que s’inclouen les sessions de Consell de Comú, les reunions 
de la Junta de Govern i, a més, les comissions, per tant pot afirmar que és equitatiu. 
 
El Sr. Dolsa exposa que s’aprova un pressupost amb un dèficit de 3.390.683,95 €, 
amb uns ingressos d’11.295.914,79 € dels quals, gairebé 6 milions són de 
transferències, i amb una despesa de 14.686.981,32 € on es destaca el cost de 
personal amb més de 5 milions d’euros. 
Manifesta que si ha de definir aquest pressupost ho faria com un pressupost gris 
donat que només es preveuen 2.864.045 € d’inversió, dels quals, una bona part és 
de reposició. 
 
Segons el seu criteri no s’aporta cap proposta per generar activitat econòmica a la 
parròquia i la despesa de personal continua augmentant, amb la previsió de 12 o 
14 incorporacions. 
 
El Sr. Dolsa desitja remarcar que l’Ironman no aporta el mateix que feia l’Ultra trail, 
que amb un cost de 75.000 € omplia de turistes la parròquia durant dies, i ara, 
paguem 82.000 € a Ironman amb uns resultats completament diferents. 
 
D’altra banda, afirma que el Centre Esportiu continua creixent, amb un dèficit 
aproximat de 200.000 €, i sol·licita que se li faciliti el compte d’explotació de l’any 
2020, i després, al mes de febrer, el de 2021, per poder parlar d’aquest tema.    
 
Afegeix que, donat que encara diuen que les finances del Comú van malament per 
la seva gestió en els mandats 2000-2007 on es van fer moltes millores a la 
parròquia, veu com alguns comuns han rebaixat el deute en els últims 10 anys en 
un 50%, en canvi a Ordino, tot i haver rebut prop de 80 milions en transferències 
en els darrers 14 anys, únicament s’ha rebaixat el deute en 12 milions, tenint en 
compte que ha desaparegut el llast que suposava Arcalís.  
 
El Sr. Dolsa diu que no pretén crear polèmica però que el seu vot pel pressupost 
serà desfavorable. 
 
La Sra. Coma expressa que els temps han canviat per a tots, i potser abans hi havia 
un dèficit en equipaments comunals que ara no existeix perquè hi ha altres 
interessos, com per exemple medi ambientals o relacionats amb la salut.  
El Comú no inverteix tant en edificis però sí en persones. S’ha invertit en un servei 
de bus, que costa uns diners al Comú però se’n beneficien els usuaris.  
De la mateixa manera, s’aposta pel Centre Esportiu perquè l’interès de les persones 
és la salut.   
 
La Sra Coma afegeix que els edificis que es fan també s’han de mantenir, i 
suposa una despesa corrent molt important. Actualment s’han de fer inversions 
en edificis existents per adequar-los a les exigències de les lleis, i tot i que el Sr. 
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Dolsa no estigui d’acord amb el pressupost presentat, ella afirma que és molt 
correcte.  
 
El Sr. Herver intervé per aclarir al Sr. Dolsa que l’augment de la xifra de despesa de 
personal correspon bàsicament a la regularització de l’IPC, i afegeix que si a la 
parròquia hi ha un creixement en inversions i en serveis ha de repercutir en un 
increment de personal.  
En qualsevol cas, ha de quedar clar que el Comú no contracta personal sense 
justificació, sinó per donar el servei que requereix la parròquia.     
 
El Sr. Dolsa afegeix que no vol crear un debat per parlar del medi ambient, ni de 
costos sanitaris, perquè si és en relació a la Covid tots sabem que és Govern qui 
paga. 
Es refereix a la reducció del deute que la cònsol d’una altra parròquia manifesta que 
han rebaixat un 50 %, i li sap greu que encara es parli del que va passar fa 14 anys 
i que es digui que el Comú té deutes pel que es va fer en el seus mandat quan 
s’han rebut 80 milions en transferències. 
 
En relació al Centre Esportiu, el Sr. Dolsa recorda que sempre s’ha queixat de la 
inversió desmesurada que comporta, i que fa dos anys, quan es va parlar de les 
inversions del CEO asseguraven que no generaria dèficit. 
Aferma que vol tenir el compte de resultats de 2020, i després quan estigui tancat 
el de 2021 també, per poder-los analitzar tots plegats. 
 
La Sra. Coma manifesta que demanar el compte d’explotació del Centre Esportiu 
del 2020, amb la pandèmia, no és gaire demostratiu, no obstant, li facilitarà el de 
2019, perquè pugui comprovar que es va treballar pràcticament amb 
autofinançament, també tindrà el de 2020 i el de 2021 perquè vegi l’augment entre 
aquest dos anys.    
Aclareix que ella no ha dit que es facin despeses en sanitat sinó en salut, per a les 
persones que volen fer esport, i si s’ha ampliat el CEO és per donar resposta a la 
demanda. 
 
Pel que fa a l’endeutament, la Sra. Coma apunta que desconeix el que han dit els 
altres comuns, el que si pot afirmar és que els 24 milions de dèficit provenen del 
mandat del Sr. Dolsa i que en tots aquests anys no s’ha requerit d’endeutament 
suplementari. 
 
El cònsol major puntualitza que amb l’aportació de 800.000 € a Govern per fer front 
a les despeses generades per la pandèmia el Comú sí que ha invertit en salut, 
aportació que el Sr. Dolsa també va votar favorablement.  
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El Sr. Dolsa apunta que ell ha constatat augments en la partida de personal que no 
solament són per l’augment d’IPC, sinó per la contractació de 12 persones l’any 
vinent.  
 
A banda dels resultats del Centre Esportiu, el Sr. Dolsa vol deixar palès que li 
molesta que gran part dels socis no són residents, per tant, paga el Comú però les 
persones que es beneficien no són residents a la parròquia.  
 
El Ple aprova per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa, l’Ordinació 
pressupostària per a l’exercici 2022, i de la memòria descriptiva que l’acompanya, 
que s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 2. 

 
 

3.  Proposta d’aprovació de la memòria d’ingressos per a l’exercici 
2022. 

 
El Ple aprova per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa, la memòria justificativa 
d’ingressos per a l’exercici 2022 que s’adjunta a aquesta acta com a document 
annex número 3. 

 
 

4. Lliurament de la documentació corresponent al 3r trimestre de 
l’exercici 2021, informe d’intervenció en relació als aspectes 
derivats de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal, i informe del Departament de 
Finances de seguiment pressupostari trimestral dels comptes 
comunals a 30 de setembre de 2021. 

 
Es lliuren al Consell de Comú l’informe d’intervenció en relació als aspectes derivats 
de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i 
fiscal, i informe del Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral 
dels comptes comunals a 30 de setembre de 2021. 
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5. Lliurament dels informes de control financer.  
 
Es lliuren al Consell de Comú els informes següents: 
 

• Informe d’Intervenció i informe de revisió limitada emès per l’empresa Audrià 
Auditoria Consultoria, SLP en relació a la liquidació dels comptes acabats el 31 
d’agost del 2020, de la societat Cims màgics, SL corresponent a l’esdeveniment 
“Ultratrail”. 

 
• Informe d’Intervenció i informe de revisió limitada emès per l’empresa GM 

Consultors, en relació a la liquidació dels comptes acabats el 31 de desembre del 
2020, de l’Associació Esbart Valls del Nord. 

 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
 
 


