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CONSELL DE COMU 
30 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.36 h 
Hora d’acabament: 13.52 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny 
Xavier Herver Merino 
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 conseller Sr. Marc Pons Pons  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú de data 26 d'octubre de 

2017 i de 10 de novembre de 2017 en sessió extraordinària. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 23 i 30 d'octubre i del 6, 13 i 20 de novembre de 
2017.  
 

3. Proposta d’aprovació de: 
 

3.1. La revisió del marc pressupostari per al mandat 2016/2019  
3.2.  L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2018 i la             

memòria que l’acompanya. 
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3.3.  La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el pressupost  
2018 

3.4. L’Ordinació tributària per a l’exercici 2018 
3.5. L’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2018 
 

En relació a aquest punt 3, s’adjunta l’informe del Tribunal de Comptes. 
 

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. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú de 

data 26 d'octubre i de 10 de novembre de 2017 
 
El Sr. Cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació als esborranys de les actes que es posen en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, les actes corresponents a les sessions celebrades el 26 
d'octubre i el 10 de novembre  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 
d'octubre i del 6, 13 i 20 de novembre de 2017. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 23 D'OCTUBRE DE 2017 

 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda del ministre d'Educació i Ensenyament Superior 
Sr. Eric Jover, mitjançant carta amb data 6 d'octubre de 2017 i lliurar-li 55 dvd de 
la Muntanya Solar. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 

 
Acords: 
 
Desestimar la sol·licitud número 3037631 de data 28 de juliol de 2017. 
   
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Major: 
 
Número 3033245, de data 8 de juny de 2017. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
Publicar al BOPA l'edicte corresponent a efectes de notificació l'expedient 
administratiu EXP_CAD-07. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni número 1070/2017. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent:  
 
Comerç 
 
Número 3037746, de data 18 d'agost de 2017. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord:  
 
Autoritzar la comissió de serveis de l'agent de l'administració número 274. 

 
 

AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Aprovar les tarifes proposades pel concessionari del refugi guardat Borda de 
Sorteny per la temporada d’hivern 2017-2018. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acords: 
 

- Donar conformitat al conveni número 1072/2017. 
 

- Donar conformitat al preu comercial de venda al públic dels materials treballats 
en el projecte Infoturisme. 

 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a mantenir els preus comercials amb els hotels de la 

parròquia d’Ordino i de la Massana que tenen conveni amb el CEO per la 
temporada 2017-2018.  

 
- Donar conformitat als convenis de col·laboració entre els hotels d’Ordino i de 

la Massana i el Comú d’Ordino. 
  

- Donar conformitat a la sol·licitud de l’Escola Andorrana de maternal i de 
primera ensenyança d’Ordino. 
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- Donar conformitat a l’addenda al contracte número 83/2015. 
 

- Donar conformitat a tancar el CEO el diumenge 24 de desembre de 2017.  
 

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
ACEXP 2017/31176 per un import de  613,80 € (sense IGI) 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament: O 2017/ 1256, per un import total de 

54.173,74€. 
• ACLO 2017/31234, per un import de 2.539,24€. 
• O 2017/31171, per un import de 24.609,75€. 
• O 2017/31173, per un import de 2.369,38€. 
• O 2017/31174, per un import de 139,38€. 
• O 2017/31175, per un import de 278,75€. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
A proposta de la Junta dona conformitat a un de suplement de crèdit per un 
import de 5.852€, a la Conselleria d’Obres i Urbanisme. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 30 D'OCTUBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 23 d'octubre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord:  
 
Vista la demanda del ministre d'Ordenament Territorial mitjançant carta de data 
29 de setembre, en la qual ens informa que estan preparant el projecte per licitar 
els treballs de pavimentació de les carreteres generals, secundàries i les vies 
urbanes de la campanya 2018. 
 
Es dóna conformitat a demanar la pavimentació dels següents nous trams: 
 

1. Des de la rotonda de la Clota Verda fins a la rotonda d'entrada a Ordino 
(420 ml x 6 ml = 2.520 m² aprox.) 

2. Carretera del Coll d'Ordino el sobre ample del xalet el Niu es troba en fase 
d'acabament (20 ml x 5 ml = 100 m² aprox.) 

3. Carrer de la Turera a Sornàs (70  ml x 6 ml   = 420 m² aprox.) 
4. Carrer del Vilaró a Llorts (120 ml x 4 ml = 480 m² aprox.) 
5. Carretera de Sorteny a partir del tram que han acabat aquest any fins a la 

casa del Patro (300 ml x 6 ml = 1.800 m² aprox.) 
 

També se'ls recordarà els trams que es van demanar l'any passat i no han 
estat pavimentats encara que són els següents: 

 
1. Carrer l'Anglada (120 ml x 8 ml = 960 m² aprox.) 
2. Cruïlla entrada a Ordino (20 ml x 30 ml = 600 m² aprox.) 
3. Des del carrer del Manual Digest fins a la callissa del Barrer (120 ml x 7 ml 

= 840 m² aprox.) 
4. Carrer de Sant Pere des de l'església fins a l'encreuament de la carretera 

el Serrat (60 ml x 3 ml = 180 m² aprox.) 
5. Carrer d'Encodina el Serrat (70 ml x 4 ml = 280 m² aprox.) 
6. Carrer de la Cultia el Serrat (20 ml x 4 ml = 80 m² aprox.) 

  
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3038452, de data 23 d'octubre de 2017. 
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Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
- AC 2017/32913 per un import  de 1.669,48€. 
- AC 2017/32904 per un import de 4.481,65€ 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 

- Vista l’escriptura del pla parcial de la unitat d’actuació UA-84C, de data 30 de 
maig de 2017, del Notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez amb el número 1671 
del seu protocol: 
 
• Donar conformitat a la inscripció al registre del cadastre de les parcel·les 

que resulten de la segregació, l'agrupació, la reparcel·lació, i l'adjudicació 
de les parcel·les resultants del pla parcial de la unitat d’actuació UA-84C. 

 
• A tal efecte donar de baixa al registre del cadastre les unitats cadastrals 

que s’han vist afectades pel pla parcial de la unitat d’actuació UA-84C. 
 

• Publicar al BOPA l'avís de les obligacions d’inscripció al Cadastre.  
 
• En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del 

Cadastre, i en virtut de la comunicació de la Notaria, donar conformitat a 
inscriure al registre del cadastre els drets sobre els béns immobles a nom 
dels titulars corresponents. 

 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Donar conformitat al contracte número 1080/2017. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement, les sol·licituds de descàrrec següents: 
 

- Denúncia número 25607. 

- Denúncia número 25606.  
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Resoldre favorablement, la sol·licitud de descàrrec següent:  
 
Denúncia número 65.  
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Acords: 
 
Donar de baixa definitiva del cens de població les persones no localitzades 
publicades al BOPA núm. 52 d'enguany. 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Ocupació de via pública: 
 
Número 3038461, de data 24 d'octubre de  2017. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 

 

- Donar conformitat a que l'agent de l'administració de caràcter indefinit número 
431 pugui realitzar el servei d’hostessa per a la Mostra Gastronòmica. 

 

- Donar conformitat a que la funcionaria número 16 es jubili el proper 30 de 
novembre.  

 
DINAMITZACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC número 201700033111, per un import de 611,12€, IGI inclòs. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME  
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració número 1081/2017. 
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 ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud de l’Associació de pares de l’Escola Francesa 

d’Ordino pel Quinto de Nadal que se celebrarà el proper 2 de desembre. 
 
- Donar conformitat a la demanda de l’ECOA pel tercer sopar benèfic. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2017/ 1265, per un import total de 
77.626,67€. 

• ACLO 2017/32669, per un import de 75€. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 

• Generació de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar, per un import de 2.121€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports, per un 
import de 1.000€. 

 
• A proposta de la junta, donar conformitat al crèdit extraordinari a la 

Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar, per un import de 
30.000€. 
 

- Publicacions BOPA 
 

• Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de 
constrenyiment per deutes BOP18.  

 
• Publicar al BOPA la relació BGEM2, resolució d’acord d’embargament que 

no han pogut estar notificades de forma individual. 
 



                     
                                             

CC/17-11-30                                                                                                                                           10/21 

 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 6  DE NOVEMBRE DE 2017 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2017. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3038552, de data 31 d'octubre de 2017. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2017/33564 per un import de 68,70€ 

 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
 
Procedir al  tancament de la carretera Coll d’Ordino C.S.340, a l’alçada de la 
barrera situada al forat Fosc fins la barrera situada al kilòmetre 9. Des del 4 de 
novembre de 2017 a les 18:00 hores fins la primavera del 2018. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Comerç 
 
Número 3038229, de data 27 de setembre de 2017. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada pel CLUB JUDO ORDINO. 
 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  

- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2017/ 1315, per un import total de 
27.542,90€. 

• O 2017/33643, per un import de 1.506,89€. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació, 
Comerç i Dinamització, per un import de 800€. 

 
• Transferència de crèdit al Departament d'Esports i Centre Esportiu per 

un import de 14.260€. 
 

• A proposta de la Junta aprovar un suplement de crèdit a la Conselleria 
de Turisme i Esports, per un import de 15.000€. 
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- Revisió del Marc pressupostari 2016/2019  
 

A proposta de la Junta revisar el Marc pressupostari per al mandat 2016/2019 
d’acord amb la Llei 32/2014 de SEFP i que serà aprovat conjuntament amb el 
pressupost econòmic per a l’exercici 2018.  

 

- Central de Contractació 
 
Adjudicar el concurs públic per a la realització del treballs de reparació del 
pont d’Ansalonga pel preu de 25.659,07€ impostos inclosos.  

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 13 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1 S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017. 
2 Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords:  
 

- Resoldre el recurs administratiu, registre número 3038257 de data 29 de 
setembre de 2017. 

 
- Donar conformitat a la demanda de l'Associació de Gent Gran d'Ordino pel 

Quinto de Nadal. 
 
 

OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 

 
Donar conformitat a: 
 

• La inscripció al registre del cadastre l’edifici de nova construcció amb el 
codi d’edifici 300-078. 
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• La inscripció al registre del cadastre, amb el número de referència 
cadastral 3U01945. 
 

• Notificar a la societat la inscripció al registre del cadastre del dret de 
concessió administrativa. 

 

- Donar conformitat a la modificació al registre del cadastre del límit de frontera i 
parròquia en el tram de la frontera franco-andorrana. 

 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
A proposta de la Junta:  
 

- Donar conformitat al decret que regula el fitxer de dades personal del registre 
de tercers i procedir a la seva publicació al BOPA. 
 

- Vist el decret de publicació del calendari laboral de Govern per l'any 2018, 
aprovar el decret de l’avís dels dies festius de la Parròquia d'Ordino i l’avís dels 
dies festius dels departaments comunals per l’any 2018. 
 

Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
- Número 3038613, de data 10 de novembre de 2017. 

 
Comerç 

 

- Número 3038473, de data 25 d'octubre de 2017. 

- Número 3038481, de data 25 d'octubre de 2017. 

- Número 3038557, de data 31 d'octubre de 2017. 

- Número 3038574, de data 3 de novembre de 2017. 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3038258, de data 29 de setembre de 2017. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 

- Contractar amb caràcter d’urgència a E.C.G. en qualitat d’agent de 
l’administració de caràcter eventual. 
 

- Donar conformitat a sol·licitar un SAT (servei facturable) a l'empresa del 
GPCN. 

- Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l'administració de caràcter 
eventual número 228. 
 

- Allargar durant el mes de novembre les tasques que realitza l'agent de 
l'administració número 631. 

 

- Donar conformitat a realitzar l'aperitiu de Nadal, previst pel 15 de desembre a 
les 21.00h. 

 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
Acords: 

 

- Aprovar la implantació de la senyalització de risc d’allau, a la zona urbanitzada 
de les Salines, amb prohibició temporal d’accés a vehicles motoritzats i a 
caminants. 

 

- Aprovar la implantació de la senyalització de risc d’allau a la CS 370, amb 
prohibició temporal d’accés a vehicles motoritzats i a caminants, a la cruïlla 
amb la CG 3, així com unes senyals de prohibició temporal d’aparcar al llarg 
de la carretera en període de fortes nevades. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: O 2017/1321, per un import total de  
93.713,49€. 

• LO 2017/34586, per un import de 611,12€. 
 

- Modificació pressupostària 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració, Comunicació, 
Comerç i Dinamització per un import de 166€. 

 

- Central de Contractació 
 

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 
convocar el concurs nacional amb caràcter d'urgència per al subministrament i 
la instal·lació de gespa artificial al parc infantil de l’escola bressol d’Ordino, 
condicionat a l’aprovació del crèdit extraordinari de 30.000€ en el 
proper Consell de Comú. 
 

− Anul·lació de sancions 
 

Donar conformitat a l'anul·lació per prescripció de les sancions de circulació 
relacionades que no s'han pogut notificar per desconeixement de l'obligat al 
pagament. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1 S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 13 de novembre de 2017. 
2 Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
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GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acords: 
 

- Donar conformitat a la demanda de l’hotel Coma per e-mail de data 15 de 
novembre d’enguany. 
 

- Donar conformitat al conveni 1085/2017. 
 

- A proposta de la Junta aprovar el Calendari de sessions ordinàries de Consell 
de Comú per al 2018. 
 

- Canviar l'hora del Consell de Comú del 28 de desembre de 2017 a les 
13hores. 

 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
A proposta de la Junta aprovar el conveni número 1089/2017. 
 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords:  
 

- Donar conformitat a:  
 
• Inscriure al registre del cadastre el dret de propietat codi 301-198. 
 
• Inscriure al registre del cadastre el dret de propietat codi 301-198. 

 
Notificar als interessats la inscripció al registre del cadastre del dret de 
propietat.  

 

- Donar conformitat a inscriure al registre del cadastre el dret de propietat amb 
una quota el 100%, sobre la unitat cadastral plaça d'aparcament núm. 3, 
situada a la planta soterrani menys u (unitat immobiliària número 55) del 
garatge dels edifici A, B i C, del Conjunt Residencial les Massanelles. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra per poder 
organitzar la prova esportiva Andorra Winter Ral·li. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la renovació del contracte número 1086/2017. 
- Donar conformitat al conveni número 1087/2017. 

BENESTAR SOCIAL 
 
Acord: 

 
Donar conformitat al calendari d'activitats de la Casa Pairal per a l'any 2018. 
 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3038484 de data 26 d'octubre de 2017. 
 
Comerç 
 
- Número 3038429, de data 20 d'octubre de 2017. 

- Número 3038591, de data 7 de novembre de 2017. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 

- Es resol acordar el sobreseïment i l'arxiu de les actuacions practicades en el 
marc de l’expedient disciplinari ED 001/2017.  
 

- Donar conformitat a entregar els vals de descompte de Nadal a partir del 1 de 
desembre d’enguany, a l’equip de professionals del Comú d’Ordino. 

 
- Donar conformitat a continuar retribuint la treta de neu, segons el detall 

presentat.  
 
- Procedir a la contractació de l’agent de l’administració de caràcter indefinit el 

número 1095. 
 

- Donar conformitat a que l'agent de l'administració número 546  continuï al seu 
lloc de treball fins al dia 30 de novembre de 2017.  

  
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME 
 
Acords: 
 
Donar conformitat al protocol de facturació número 1088/2017. 

 
Resoldre favorablement les propostes de despesa següents: 
 

- AC 201700033885 per un import de 350€ IGI inclòs 

- AC 201700035837 per un import de 4.963,75€ 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Notificació embargaments 
 
De la relació SANEMB2 de notificacions d’embargament que s’enviaran 
properament.  
 
Acords: 
  
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: 2017/1378, per un import total de 
17.873,37€. 

• ACLO 2017/35398, per un import de 166€. 
• 2017/35504, per un import de 347,50€. 
• OPNP 2017/35507, per un import de 12€. 

 

- Modificació pressupostària 
 

Transferència de crèdit per un import de 515€, a la Conselleria 
d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització. 
 

- Central de Contractació 
 

Adjudicar el concurs públic per la concessió de la instal·lació, explotació i 
manteniment de màquines expenedores de begudes i aliments al Centre 
Esportiu d’Ordino. 
 

- Publicacions BOPA 
 
Publicar al Bopa la relació SANBO6, de sancions de circulació que no han 
pogut estar notificades de forma individual. 
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- Baixes d’immobilitzat 
 

A proposta de la Junta donar de baixa definitiva del registre d’immobilitzat de 
l’actiu relacionat. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de les Juntes de Govern 
del 27 de novembre i del 4, 11 i 18 de desembre de 2017, per unanimitat. 
 
3. Proposta d’aprovació de: 

 
3.1.  La revisió del marc pressupostari per al mandat 2016/2019.  
3.2.  L’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2018 i la                     

memòria que l’acompanya. 
3.3.  La memòria justificativa d’ingressos que acompanya el pressupost 

2018 
3.4. L’Ordinació tributària per a l’exercici 2018 
3.5. L’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2018 
 

En relació al punt 3 la consellera Sra. Maria del Mar Coma procedeix a fer un 
resum explicatiu. 
 
La consellera Sra. Eva Choy  diu que en referència al punt 3.1 Revisió del marc 
pressupostari per al mandat 2016/2019 i al punt 3.2 Ordinació del pressupost 
econòmic per a l'exercici 2018 i la memòria que l'acompanya s'abstenen i 
procedeix a motivar aquesta decisió. 
 
La Sra. Choy explica que en la nova revisió del marc pressupostari s'ha previst un 
augment de la despesa corrent del 5,92% que està molt per sobre de l'objectiu 
de l'1,3% publicat pel Tribunal de Comptes i que malgrat que no s'arriba al sostre 
d'endeutament, com bé ha manifestat la consellera, aquest fet no exclou la 
necessitat de vetllar pel respecte de la regla de la despesa corrent; un altre 
aspecte que ha decantat a la minoria a abstenir-se és que la revisió del marc 
pressupostari contempla un augment aproximadament d'un 5% dels ingressos 
que es destinen a cobrir les despeses corrents del Comú, situant la xifra al 45% 
dels ingressos, així doncs consideren que el Comú depèn d'aquests ingressos 
per equilibrar el resultat corrent. La Sra. Choy comenta que el marc pressupostari 
segueix reflectint la problemàtica del cànon de SECNOA que any rere any es 
condona. 
 
La Sra. Choy continua explicant que en l'apartat d'estabilitat pressupostària, en 
relació a societat subjectes a la Llei, concretament pel que fa el cas de SECNOA, 
l'actual modificació del marc pressupostari presenta les previsions d'un programa  
anual d'actuació d'inversions i finançament, el PAIF 2017-2018 i lamenten haver 
rebut aquesta informació tot just el dia anterior en el Consell d'Administració de 
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SECNOA, fet pel qual no els ha estat possible fer-ne la lectura amb suficient 
qualitat i respecte de cara als ciutadans. 
 
La Sra. Choy, en relació al pressupost, comenta que cal destacar que, tal i com 
ha explicat la consellera Sra. Coma, presenta un dèficit d'1.456.000€, valor de 
més de 500.000€ al pressupost anterior. Insisteix que el pressupost segueix 
reflectint la previsió d'una elevada aportació del Comú a Secnoa, concretament 
de més d'1.400.000€, quantitat similar al que es va pressupostar pel 2017 i 
conclou que aquests són els arguments per la seva abstenció d'aquests dos 
punts 3.1 i 3.2. 
 
Pel que fa referència al punt 3.3 La memòria justificativa d'ingressos que 
acompanya el pressupost 2018, la Sra. Choy demana de poder traslladar la seva 
aprovació al proper Consell de Comú previst pel 28 de desembre de 2017, vist 
que han rebut la documentació corresponent fa tot just 24 hores. 
 
La consellera Sra. Coma afirma que no hi ha cap problema i que ho passaran 
com a proposta d’acord a la propera sessió de Consell de Comú. 
 
La Sra. Choy agraeix en nom de les conselleres de la minoria, el trasllat d'aquest 
punt atès que no han tingut temps de revisar-lo i els aclariments de la consellera 
Sra. Coma; així mateix expressa que valoren positivament que es destini l'ingrés 
excepcional de  les transferències de Govern d'1.000.000€ per la parròquia i 
concretament per la reforma de Centre Esportiu. 
 
El Sr. Mortés precisa que s'aproven els punts 3.1 i 3.2 per majoria amb 
l'abstenció de les conselleres de la minoria; que el punt 3.3 queda pendent 
d'aprovació en la propera sessió de Consell de Comú prevista pel 28 de 
desembre  i que els punts 3.4 i 3.5 s'aproven per unanimitat. 
 
 
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   
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