CONSELL DE COMÚ
26 DE NOVEMBRE DE 2020
Lloc: Sala la Buna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 13:31 h
Hora d’acabament: 14:50 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
Eva Choy Guiu
Samuel Duró Backes
Eduard Betriu Lizarte
Xavier Herver Merino
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
M. Cristina Montolio Guasch
Enric Dolsa Font
Sandra Tudó Montanya
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font
Excusa la seva absència l'Honorable cònsol major, Sr. J. Àngel Mortés Pons
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 29 d’octubre de 2020.
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 26 d’octubre i del
2, 9 i 16 de novembre de 2020.
3. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit a la Comissió d’Educació,
Cultura, Joventut i Benestar social, per un import total de 5.000 €.
4. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre d’immobilitzat.
5. Proposta d’aprovació de l’adjudicació, amb caràcter d’urgència, d´un vehicle
industrial.
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6. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte NF 2016/59, signat amb
l’empresa Pirinenca de Serveis, SA.
7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de despesa plurianual i l’adjudicació
corresponent del contracte pel lloguer d’impressores, equips multifuncions i
fotocopiadores del Comú d’Ordino.
8. Proposta d’aprovació de la modificació de l’article 77 de l’Ordinació de la
Funció Pública del Comú.
9. Proposta d’aprovació de l’ordinació de despesa plurianual per a la
convocatòria del concurs per al contracte d’idees per l’elaboració i implantació
d’un rètol informatiu de l’entrada d’Ordino com a Reserva de la Biosfera.
10. Proposta d’adjudicació del concurs públic per a l’ampliació del gimnàs i
edificació del tancament del grup electrogen del Centre Esportiu d’Ordino.
11. 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.
12. Proposta d’aprovació de l’ordinació pressupostària per a l’exercici 2021 i de
la memòria justificativa que l’acompanya.
13. Proposta d’aprovació de l’ordinació tributària per a l’exercici 2021.
14. Proposta d’aprovació de l’ordinació de preus públics per a l’exercici 2021.
15. Proposta d’aprovació de la memòria justificativa d’ingressos per a l’exercici
2021.
16. Proposta d’aprovació de delegació de competències a la Junta de Govern i al
cònsol major.
17. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a la Comissió de Turisme,
Dinamització i Esports, per un import de 34.886 €.
18. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte 2019/05, signat amb
l’empresa LOCUBSA.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia:
La cònsol menor 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.
La Sra. Tudó demana incloure un punt a l’ordre del dia per parlar dels efectes que
la pandèmia està tenint sobre les persones grans de la parròquia.
No havent-hi més intervencions es passen a tractar els diferents punts de l’ordre
del dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29
d’octubre de 2020
La Sra. cònsol menor 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 29 d’octubre
de 2020.

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del
26 d’octubre i del 2, 9 i 16 de novembre de 2020.
JUNTA DE GOVERN
DEL 26 D’OCTUBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
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Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2020/33639, aprovar el plec de
bases i el corresponent expedient de contractació per convocar el concurs públic
per a la realització dels treballs per habilitar, ampliar i condicionar un aparcament a
la zona de les Fargues a Sornàs.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3049322, de data 8 d’octubre de 2020.
Obra Menor:
-

Número 3049383, de data 14 d’octubre de 2020.
Número 3049421, de data 16 d’octubre de 2020.
Número 3049432, de data 19 d’octubre de 2020.
Número 3049436, de data 19 d’octubre de 2020.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC2020/33841 per un import de 8.632,75 €.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3048589, de data 6 d’agost del 2020.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Acords:
-

Donar conformitat al plec de bases i al corresponent expedient de
contractació per convocar el concurs públic per a la prestació dels serveis de
neteja de diferents instal·lacions i equipaments del Comú d’Ordino.

-

Per fer front a la situació derivada per la pandèmia provocada pel SARS -CoV2 i amb motiu de la festivitat de Tots Sants, establir les mesures per accedir
als cementeris de la parròquia, del 26 d’octubre a l’1 de novembre.
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COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Mitjançant l’autorització de despesa número 2020/32140, aprovar el plec de
clàusules administratives particulars per demanar pressupostos amb caràcter
internacional per a la contractació del servei de consultoria i d’assistència tècnica
per a la implantació de l’administració electrònica.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Atès el Reglament del 27-1-2011 pel qual es regula la flexibilitat horària per al
personal del Comú i vista la sol·licitud de la treballadora pública de caràcter
indefinit 274 per acollir-se a la flexibilitat en la jornada laboral en motiu de
conciliació laboral i familiar, s’autoritza la treballadora 274 a acollir-se a la
flexibilitat horària de la jornada laboral fins al 2 de juliol de 2021.

-

Atès l’edicte del 21-09-2020 pel qual es convoca un procés selectiu d’ingrés
en primera convocatòria per cobrir el lloc de treball de tècnic/a d’informàtica,
adscrit al Departament de Comunicació i Sistemes d’Informació, en qualitat de
treballador/a públic/a indefinit/da i atès l’informe favorable del comitè tècnic de
selecció, es nomena el treballador públic indefinit 1208 com a tècnic
informàtic, amb un període de prova de dotze mesos a partir del 2 de
novembre de 2020 i amb un salari de 1.785,21 euros bruts mensuals.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1123 com a
auxiliar de cuina de l’Escola bressol, del 26 al 30 d’octubre de 2020, amb un
salari de 6,87 euros bruts per hora treballada.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1156 com a
operari de Manteniment i Serveis, des del 2 de novembre 2020 i mentre dura
el procediment de selecció de l'edicte per cobrir el lloc de treball d'operari/a
de Manteniment i Serveis, en qualitat de treballador públic interí, amb un salari
brut mensual de 1.187,80 euros.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1190 com a
operari de Manteniment i Serveis, de l’1 al 30 de novembre 2020, amb un
salari brut mensual de 1.187,80 euros.
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-

Iniciar un procés de selecció per cobrir dues places del lloc de treball
d’operari/a de Manteniment i Serveis en qualitat de treballadors públics
interins, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals, fins al 30 de
novembre de 2021.

-

D’acord amb el programa de formació sociolaboral del Ministeri d’Afers
Socials, Habitatge i Joventut, donar conformitat a signar un conveni de
col·laboració educativa entre el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i
el Comú d’Ordino.

-

Sol·licitar al Comú d’Andorra la Vella l’adscripció al Comú d’Ordino del Sr.
J.N.G., treballador públic indefinit del Departament de Serveis Públics del
Comú d’Andorra la Vella, mitjançant una comissió de serveis, segons l’article
67, punt 2, de l’Ordinació del 19-2-2020 de Funció Pública del Comú
d’Ordino, pel desenvolupament de funcions d’interès públic fins al 31 de
desembre de 2023, amb un salari de 2.062,77 euros bruts mensuals.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1081 com
a monitora de Ludoescola, del 26 al 30 d’octubre de 2020, amb un salari hora
de 9,61 euros bruts.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Acords:
-

Cedir les sales la Cortinada i Sornàs de l’ACCO a l’Esbart Valls del Nord per
assajar els dimarts i els divendres, fins que les mesures sanitàries permetin el
retorn dels assajos al seu espai habitual.

-

Cedir la sala la Cortinada de l’ACCO als artistes E.R. i D.F. per assajar els dies
5, 6, 9, 10, 16, 17 i 18 de novembre de 2020.

DINAMITZACIÓ
Acord:
Anul·lar la Castanyada de Tots Sants, prevista pel dissabte 31 d’octubre, degut a
les condicions sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19.
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
- Mitjançant les autoritzacions de despesa números 2020/33764 i 2020/33765
aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per
convocar el concurs públic nacional amb caràcter d’urgència per al
subministrament, instal·lació, configuració, programari i manteniment d’un
canal informatiu per a la recepció del Centre Esportiu d’Ordino mitjançant dues
pantalles de leds.
-

Autoritzar la productora “Como agua de mayo” a realitzar un rodatge a la
piscina del CEO, per enregistrar un curtmetratge de final de grau dels alumnes
de l’Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya, el diumenge 29 de
novembre de 2020.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2020/31994 per un import de 15.147 € més IGI.
-

Com a represa per aquesta compra l’empresa subministradora es quedarà
amb material per un valor total de 1.250 €.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
•

Se sotmet a l'aprovació de la propera sessió de Consell de Comú una
transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar
social, per un import total de 5.000 €.

• Se sotmet a l'aprovació de la propera sessió de Consell de Comú la baixa
definitiva del registre d’immobilitzat de material.
• Pressupost 2020 Mancomunitat
Es lliura el pressupost econòmic per a l’exercici 2021 de la Mancomunitat de
serveis d’Ordino, acordat per la Comissió gestora de l’entitat en la darrera reunió
del 20 d’octubre del 2020.
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Acords:
- Ordres de pagament
•
•

Relació d’ordres de pagament:
O 2020/422 per un import total de 8.621 €.
ACLO 2020/33471 per un import de 250.000 €.

- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a Gabinet de Cònsols i a la Comissió de Manteniment,
Serveis i Circulació, per un import total de 24.461 €.
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Obres i Urbanisme per un import de
1.700 €.
− Publicacions BOPA
•

Publicar al BOPA la relació MUL29-30, de sancions de circulació que no
han pogut estar notificades de forma individual.

•

Publicar al BOPA la relació BOEM14,
d’embargament de sancions de circulació.

•

Publicar al BOPA la notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de
provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú
d’Ordino.

de

notificació

d’acord

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
El Sr. Dolsa demana que se li aclareixi si les contractacions d’interins que es van
acordar en aquesta Junta de Govern corresponen a places de nova creació o si
s’estan substituint persones que han deixat els llocs de treball.
El Sr. Herver explica quina és la casuística per a cada una de les contractacions
acordades en la Junta de Govern del 26 d’octubre.
El Sr. Dolsa pregunta en què consisteix la comissió de serveis que s’ha acordat.
El Sr. Herver exposa que és un mecanisme de contractació que permet la
mobilitat entre administracions.
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La cònsol menor afegeix que la comissió de serveis permet evitar la contractació
de personal fixe.

JUNTA DE GOVERN
DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
GABINET DE CÒNSOLS
Acord:
En el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARSCoV-2 i per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia, el Servei de
Tràmits del Comú només realitzarà tràmits amb cita prèvia.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Donar conformitat al conveni 2020/1026.
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Major:
Número 3048535, de data 30 de juliol de 2020.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3049030, de data 15 de setembre de 2020.
Número 3049248, de data 2 d’octubre de 2020.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Informació:
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú l’adjudicació, amb caràcter
de reconeguda urgència, d´un vehicle industrial tipus escombradora d’ocasió.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
Donar conformitat al contracte 2020/1027.
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3049112, de data 23 de setembre de 2020.
Número 3049235, de data 2 d’octubre de 2020.
Número 3049394, de data 15 d’octubre de 2020.
Número 3049407, de data 16 d’octubre de 2020.
Número 3049460, de data 22 d’octubre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Lliurar dos vals de descompte per Nadal, per un valor de 20 euros cadascun
amb l’IGI inclòs, a partir del 1 de desembre al personal del Comú d’Ordino i de
la Mancomunitat.
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-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1123 com a
auxiliar de cuina, del 2 al 6 de novembre de 2020 amb un salari de 6,87 euros
bruts l’hora treballada.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
Autoritzar la compra de calçat específic pels agents de medi ambient, operaris
forestals i treballadors de caràcter indefinit d’aquest departament que realitzen
treballs forestals en zones humides o en bosc de ribera, fins a un import màxim
de 190 € per parell.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
- Donar conformitat a l’addenda del conveni 2015-128.
- Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per l’empresa Sim Racing
Motorsport.
FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/433 per un import total de 72.298,63 €.
• ACLO 2020/34708 per un import de 50.000 €.
- Modificacions pressupostàries
• Ampliació de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un
import de 328,21 €.
CC/2020-11-26

11/41

- Central de Contractació
-

Mitjançant l’autorització de despesa A 2020/34755 per un import de 62.000 €,
aprovar el plec de bases de condicions tècniques i administratives per a la
convocatòria del concurs públic per al subministrament d’un vehicle tipus
cabina space per al Departament de Circulació del Comú d’Ordino.

-

Aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la
convocatòria del concurs públic per al subministrament de carburant de
locomoció i calefacció per al Comú d’Ordino.

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

JUNTA DE GOVERN
DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3049631, de data 9 de novembre de 2020.
Número 3049624, de data 9 de novembre de 2020.

Obra Menor:
-

Número 3049582, de data 4 de novembre de 2020.
Número 3049598, de data 5 de novembre de 2020.
Número 3049612, de data 9 de novembre de 2020.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
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Resoldre favorablement la sol·licitud número 3049309, de data 7 de d’octubre del
2020.
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
Informació:
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú la modificació del contracte
NF 2016/59.
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
ACEXP 2020/35147 per un import de 20.210,01 €.
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
A partir del 5 de novembre es torna a emetre un document acreditatiu, sense
cost, a les persones que indiquin que el necessiten per adquirir un forfet d’esquí
de temporada.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3048879, de data 3 de setembre de 2020.
Número 3049331, de data 8 d’octubre de 2020
Número 3049411, de data 16 d’octubre de 2020.
Número 3049427, de data 19 d’octubre de 2020.
Número 3049516, de data 28 d’octubre de 2020.
Número 3049546, de data 30 d’octubre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acord:
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Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1123 com a auxiliar
de cuina de l’escola bressol, des del 7 de novembre i com màxim fins al 6 d'agost
de 2021, amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
- Mantenir els preus de les entrades als allotjaments turístics de les parròquies
d’Ordino i de la Massana que tenen conveni de col·laboració amb el CEO per
a la temporada 2020-2021.
-

Donar conformitat al model de conveni de col·laboració entre el Comú
d’Ordino i els allotjaments turístics de les parròquies d’Ordino i de la Massana.

-

Donar conformitat a la campanya “Black friday” del dijous 26 novembre al
dissabte 28 novembre, per incentivar les vendes dels articles de la botiga del
CEO.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
Se sotmet a l’acord del proper Consell de Comú l’aprovació de l’Ordinació de
despesa plurianual i l’adjudicació corresponent del contracte pel lloguer
d’impressores, equips multifuncions i fotocopiadores del Comú d’Ordino, segons
l’expedient 2020/045.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/442 per un import total de 55.048,86 €.
• OPNP 2020/35477 per un import de 61,20 €.
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-

Notificació

Donar conformitat a la notificació col·lectiva de resolució d’aprovació de
provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

JUNTA DE GOVERN
DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers.
GABINET DE CÒNSOLS
GABINET DE CÒNSOLS
Acords:
-

En resposta a la carta del ministre de la Presidència, Economia i Empresa,
rebuda el 6 de novembre, designar el cap del Departament d’Agricultura, Medi
Ambient i Sostenibilitat com a interlocutor i coordinador amb el ministeri en
relació al programa Man and Biosphere de la UNESCO.

-

En resposta a la carta de la ministra de Cultura i Esports, rebuda l’11 de
novembre, nomenar la cap del Departament de Turisme com a interlocutora
amb el Ministeri de Cultura per participar en el programa de les JEP 2021.

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Obra Menor:
-

Número 3049644, de data 11 de novembre de 2020.
Número 3049659, de data 12 de novembre de 2020.
Número 3049661, de data 12 de novembre de 2020.
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-

Número 3049666, de data 13 de novembre de 2020.

Obra Major:
Número 3049367, de data 14 d’octubre de 2020.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3048380.
-

Inscriure al registre del cadastre, l’immoble amb codi 301-022, bastit sobre la
parcel·la d amb referència cadastral 3U22945 (3P05428).

ADMINISTRACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens electoral
-

Número 3049492, de data 26 d’octubre de 2020.

Comerç
-

Número 3047515, de data 9 d’abril de 2020.
Número 3049304, de data 7 d’octubre de 2020.
Número 3049409, de data 16 d’octubre de 2020.
Número 3049496, de data 27 d’octubre de 2020.
Número 3049547, de data 30 d’octubre de 2020.
Número 3049548, de data 30 d’octubre de 2020.
Número 3049595, de data 5 de novembre de 2020.
Número 3049620, de data 9 de novembre de 2020.

COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
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Donar conformitat al manual d’identitat del logotip Ordino Reserva de Biosfera
annexat a l’acta.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Informació:
Se sotmet a l’aprovació de la propera sessió de Consell de Comú la proposta de
modificació de l’article 77 de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú d’Ordino.
Acords:
-

Derogar el decret del 9-4-2020 pel qual s’adoptaven mesures excepcionals
per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
aplicables en l’àmbit laboral al personal del Comú d’Ordino.

-

Sol·licitar a la funcionaria 22 que prolongui la seva relació laboral fins al 28 de
febrer de 2021, a partir de l’1 de gener de 2021 la seva jornada laboral serà de
20 hores setmanals, amb un salari de 1.322,36 euros bruts mensuals.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
Revisió del marc pressupostari
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú la revisió del marc
pressupostari per al mandat 2020/2023 d’acord amb la Llei 32/2014 de SEFP.
Expedient plurianual
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú l’ordinació de despesa
plurianual per a la convocatòria d’un concurs per al contracte d’idees per a
l’elaboració i la implantació d’un rètol informatiu de l’entrada d’Ordino com a
Reserva de la Biosfera.
Central de contractació
Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú l’adjudicació del concurs
públic per a l’ampliació del gimnàs i edificació del tancament del grup electrogen
del Centre Esportiu d’Ordino.
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Acords:
Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2020/446 per un import total de 49.541,73 €.
Notificació
Donar conformitat a la notificació col·lectiva de l’acord d’embargament de
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.
Publicacions BOPA
Donar conformitat a la publicació al BOPA de la relació MUL31, de sancions de
circulació que no han pogut estar notificades de forma individual.
Central de contractació
-

Donar conformitat a la modificació del contracte 2014/162, per ampliar la seva
durada fins a l’adjudicació del proper concurs d’assegurances que el Comú
d’Ordino publicarà durant el primer trimestre del 2021.

-

Donar conformitat a la modificació del contracte 2014/162, per ampliar la seva
durada fins a l’adjudicació del proper concurs d’assegurances que el Comú
d’Ordino publicarà durant el primer trimestre del 2021.

-

Donar conformitat a la modificació del contracte 2014/162, per ampliar la seva
durada fins a l’adjudicació del proper concurs d’assegurances que el Comú
d’Ordino publicarà durant el primer trimestre del 2021.

-

Donar conformitat a la modificació del contracte 2014/162, per ampliar la seva
durada fins a l’adjudicació del proper concurs d’assegurances que el Comú
d’Ordino publicarà durant el primer trimestre del 2021.

S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
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3. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit a la
Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social,
per un import total de 5.000 €.
La Sra. Tudó demana quin projecte hi ha darrere d’aquesta aportació, i si es
tindran en compte els artistes de la parròquia, o si, com s’ha fet últimament amb
altres projectes, es donaran els diners a Govern sense repercussió per a la
parròquia.
La cònsol menor respon que el projecte es va presentar ahir a la premsa i que ha
nascut amb la voluntat de donar suport als artistes del país. És un projecte que
s’ha treballat conjuntament entre el ministeri i els diferents comuns que s’han
adherit, s’han seleccionat uns coordinadors per crear els programes d’actuacions
que es faran, i es faran de forma equitativa entre les parròquies participants
perquè no hi hagin diferències.
La cònsol menor afegeix que era una proposta que venia dels propis artistes i que
no s’ha presentat en comissió de cultura perquè ha anat molt ràpid per poder
començar aquest hivern. És un programa que complementa les activitats
previstes a cada parròquia per donar més suport al teixit cultural.
El Ple aprova, per assentiment, una transferència de crèdit a la Comissió
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, per un import total de 5.000 €,
segons l’informe d’Intervenció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des de la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social s’informa de la voluntat de
formalitzar un conveni entre administracions amb Govern i la resta de comuns amb l’objectiu de
realitzar activitats de promoció cultural amb el resultat d’una necessitat de despesa de 5.000 €
Al pressupost 2020 no es va preveure cap partida per aquest concepte
Atesa la possibilitat de transferir fons de la partida 7000/33500000/482005 destinada a
subvencionar a l’Agrupació artística d’Ordino que s’ha descartat.
ACORD:
El Consell de Comú en sessió de data 26 de novembre de 2020 aprova la següent transferència
de crèdit segons detall adjunt:
De:
7000

33500000
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A:
7000

33400000

414009

Govern d’Andorra – Activitats culturals 5.000
conjunts

4. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre
d’immobilitzat.
El Ple aprova, per assentiment, la baixa definitiva del registre d’immobilitzat de
l’actiu següent:
Núm.

Descripció

2005/278

Parc infantil pel Bar-Bitlles del CEO

Import

Pendent
d’amortitzar
22.020 €

0

Aquest material es dona de baixa per la seva obsolescència i el seu destí és la
deixalleria.

5. Proposta d’aprovació de l’adjudicació, amb caràcter de
reconeguda urgència, d´un vehicle industrial.
El Ple aprova, per assentiment, l’adjudicació, amb caràcter d’urgència, d´un
vehicle industrial d’ocasió tipus escombradora a l´empresa Pyrénées Heracles
Industrials, SL per un import de 57.475 €.

6. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte NF
2016/59, signat amb l’empresa Pirinenca de Serveis, SA.
El Ple aprova, per assentiment, la modificació del contracte NF 2016/59, signat
amb l’empresa Pirinenca de Serveis, SA, per a la concessió del servei públic de
recollida de diferents residus a la parròquia d’Ordino, per modificar la clàusula 5,
“Preu i forma de pagament”.

7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de despesa plurianual i
l’adjudicació corresponent del contracte pel lloguer
d’impressores, equips multifuncions i fotocopiadores del
Comú d’Ordino.
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El Ple aprova, per assentiment, l’Ordinació de despesa plurianual i l’adjudicació
corresponent del contracte pel lloguer d’impressores, equips multifuncions i
fotocopiadores del Comú d’Ordino, corresponent a l’expedient 2020/045,
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1.
Vist l’article 77 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, “extensió temporal dels crèdits:

despeses plurianuals”.

Vist l’article 9 de l’Ordinació pressupostària del Comú d’Ordino.
Vist l’expedient de contractació 2020/045 per atorgar mitjançant concurs el contracte de lloguer
d’impressores, equips multifuncions i fotocopiadores del Comú d’Ordino.
Vist que aquest contracte es vol adjudicar amb caràcter plurianual per ser iniciat l’1 de gener del
2021 per a quatre anys.
Vista la proposta de resolució emès per la mesa de contractació.
Per tot el que es proposa a l’aprovació del Consell de Comú en data 26 de novembre del 2020 el
següent:
ACORD:
Article 1. S’aprova una despesa corrent plurianual per un total de 34.610,40 € amb afectació als
següents exercicis:
2021
2022
2023
2024

1401
1401
1401
1401

92030000
92030000
92030000
92030000

203001
203001
203001
203001

Lloguer equipaments
Lloguer equipaments
Lloguer equipaments
Lloguer equipaments

8.652,60
8.652,60
8.652,60
8.652,60

Aquests imports podran ser revisats a cada anualitat d’acord amb l’increment previst de forma
contractual.
Article 2. S’adjudica a l’empresa OFI-3, SL, el contracte pel lloguer d’impressores, equips
multifuncions i fotocopiadores del Comú d’Ordino, pel preu anual de 8.652,60 i amb una durada
de quatre anys que s’inicia l’1 de gener del 2021.
Article 3. Aquesta despesa plurianual es finançarà, tal com preveu l’article 77.5 de la Llei 10/2003
de les finances comunals, amb afectació a les dotacions que obligatòriament caldrà preveure en el
pressupost per a l’exercici 2021,i consecutius.
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8. Proposta d’aprovació de la modificació de l’article 77 de
l’Ordinació de la Funció Pública del Comú.
El Ple aprova, per assentiment, la proposta de modificació de l’article 77 de
l’Ordinació de la Funció Pública del Comú d’Ordino com segueix:
Atesa l’ Ordinació del 19-2-2020 de Funció Pública del Comú d’Ordino, publicada al BOPA núm.
16 del 26 de febrer del 2020,
Vist que s’ha observat que el redactat actual de l’article 77 d’aquest Ordinació pot comportar
dubtes interpretatius.
Atesa la voluntat de clarificar el redactat d’aquest article per a una millor comprensió i esvair
qualsevol dubte interpretatiu.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell de Comú de data xxxx, ha aprovat la següent
Ordinació
Article únic.- Es modifica la redacció de l’article 77. Estructura retributiva, que passa a tenir el
següent contingut:
Article 77. Estructura retributiva
1. Les retribucions establertes en aquest article, llevat el complement de millora, el qual no es
consolida en l’estructura retributiva, es perceben en un total de tretze pagues, a raó de dotze
pagués mensuals i una d’extraordinària que es fa efectiva al mes de desembre. L’import de la
paga extraordinària és resultat del prorrateig de l’import de les retribucions corresponents en
funció del temps en servei actiu del funcionari o del treballador públic durant l’any, segons es
detalla als apartats següents.
2. Les retribucions corresponents als conceptes estructurals del lloc de treball a què fa referència
aquest apartat es perceben en un total de tretze pagues, a raó de dotze pagués mensuals i una
d’extraordinària que es fa efectiva al mes de desembre.
Les retribucions corresponents als conceptes no estructurals del lloc de treball es perceben en
dotze pagues.
3. Les retribucions dels funcionaris i dels treballadors públics indefinits comunals es componen
dels conceptes retributius següents:
a) Base retributiva:
Retribueix el lloc de treball en funció de la família professional a què pertany.
b) Complement de lloc:
Retribueix el lloc de treball en funció del nivell de classificació. La seva quantia és la diferència
resultant entre l’assignada a la família professional i la del nivell corresponent.
c) Complement de millora:
Retribueix el desenvolupament professional en el lloc de treball, en funció de l’acompliment del
titular d’una plaça d’aquest lloc de treball, mesurat d’acord amb el sistema de gestió de
l’acompliment establert pel Comú. Es pot percebre anyalment mitjançant una quantia variable, el
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seu import s’ajustarà a les bandes percentuals fixades pel nivell corresponent al lloc de treball, i
en funció de l’existència i de la dotació pressupostària específicament destinada.
d) Complement d’antiguitat:
Consisteix en una quantitat igual per a tots els funcionaris i treballadors públics indefinits, per
cada tres anys de servei prestat al Comú. També computa, a aquests efectes, el temps de
servei prestat a l’Administració de justícia, als comuns, al Consell General o als organismes
adscrits al Consell General, a condició que el termini transcorregut entre la baixa al servei d’una
d’aquestes administracions i la incorporació a l’Administració general no sigui superior a tres
mesos.
e) Complement de responsabilitat addicional (CRA):
Retribueix les funcions assumides en una plaça d’un lloc de treball de nivell superior pel temps
que sigui necessari; per a tenir dret a la realització d’aquesta prestació de serveis i també al seu
pagament és necessària l’autorització de la Junta de Govern; aquest complement no s’abona
quan les funcions esmentades es deixen de realitzar.
f) Complement de banda:
Aquest correspon a la diferència entre el salari real percebut per la persona i el salari de família
professional més el complement de lloc. Aquest import no pot superar el màxim de la banda
assignada al nivell corresponent.
g) Complement específic:
Aquest complement es pot atorgar a determinats llocs de treball que es caracteritzin per
circumstàncies específiques de mercat (manca de personal, gran demanda d’especialitat
concreta…) degudament motivades, i recull l’import de salari que supera el màxim de la banda.
h) Altres conceptes:
El reglament de sistemes de compensació ha d’identificar i descriure altres conceptes, no
inclosos en els complements anteriors, estructurals i no estructurals del lloc de treball, com a
conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Aquests conceptes solament es compensen quan el funcionari o treballador públic indefinit ocupa
una plaça d’un lloc de treball que els tingui assignats, i no es consoliden en l’estructura retributiva.
4. L’estructura retributiva dels treballadors públics interins comunals es compon dels conceptes
retributius següents:
a) Base retributiva:
Retribueix el lloc de treball en funció de la família professional a què pertany.
b) Complement de lloc:
Retribueix el lloc de treball en funció del nivell de classificació. La seva quantia és la diferència
resultant entre l’assignada a la família professional i la del nivell corresponent.
c) Complement de banda:
Aquest correspon a la diferència entre el salari real percebut per la persona i el salari de família
professional més el complement de lloc. Aquest import no pot superar el màxim de la banda
assignada al nivell corresponent.
d) Complement específic:
Aquest complement es pot atorgar a determinats llocs de treball que es caracteritzin per
circumstàncies específiques de mercat (manca de personal, gran demanda d’especialitat
concreta…) degudament motivades, i recull l’import de salari que supera el màxim de la banda.
e) Altres conceptes:
El reglament de sistemes de compensació ha d’identificar i descriure altres conceptes, no
inclosos en els complements anteriors, estructurals i no estructurals del lloc de treball, com a
conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
CC/2020-11-26

23/41

Aquests conceptes solament es compensen quan el treballador públic interí ocupa una plaça d’un
lloc de treball que els tingui assignats, i no es consoliden en l’estructura retributiva.
Els treballadors públics interins amb una relació d’ocupació de durada de dotze mesos o superior,
perceben les retribucions establertes en aquest article, en un total de tretze pagues, a raó de
dotze pagués mensuals i una d’extraordinària que es fa efectiva al mes de desembre.
Disposició final
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

9. Proposta d’aprovació de l’ordinació de despesa plurianual
per a la convocatòria del concurs per al contracte d’idees
per l’elaboració i implantació d’un rètol informatiu de
l’entrada d’Ordino com a Reserva de la Biosfera.
La Sra. Tudó afirma que 50.000 € li sembla una quantitat excessiva si no hi ha un
projecte amb una base consolidada. D’alta banda, vol aprofitar l’ocasió per
felicitar la feina feta per la dissenyadora gràfica del Comú amb la imatge que ha
creat com a logotip d’Ordino, reserva de la Biosfera, i que al Comú treballa gent
molt vàlida però que en aquest moment l’import del concurs li sembla excessiu.
La cònsol menor transmetrà la felicitació que ha fet a la dissenyadora gràfica del
Comú, que efectivament ha fet molt bona feina amb aquest logotip.
I aclareix que no es tracta únicament de fer un panell informatiu, sinó que el que
es pretén és fer un rètol gran, gairebé com una escultura a l’entrada d’Ordino per
donar la benvinguda a la parròquia i per mostrar que som reserva de la Biosfera,
els 50.000 euros són un preu estimatiu que comporta les dues parts: el concurs
d’idees i l’obra.
El Ple aprova, per assentiment, l’ordinació de despesa plurianual per a la
convocatòria del concurs per al contracte d’idees per a l’elaboració i la
implantació d’un rètol informatiu d’entrada a la “Reserva de la Biosfera” d’Ordino,
per un import de 50.000 €, amb el redactat següent:
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2,
article 5.1.
Vist l’article 77 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, “extensió temporal dels

crèdits: despeses plurianuals”.

Vist l’article 9 de l’Ordinació pressupostària del Comú d’Ordino.
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Vist l’expedient de contractació 2020/75 per atorgar mitjançant concurs el contracte
d’idees per l’elaboració i implantació d’un rètol informatiu d’entrada a la “Reserva de la
Biosfera” d’Ordino.
Vist que aquesta licitació es vol iniciar amb caràcter plurianual per ser adjudicat a inicis de
l’exercici 2021.
Per tot el que el Consell de Comú en data 26 de novembre del 2020 aprova el següent:
ACORD:
Article 1. S’aprova una despesa plurianual per un total de 50.000 € amb afectació als
següents exercicis:
2021

1200

17110003

607001

Senyalització
Biosfera

Reserva

de

la

50.000

Article 2. Aquesta despesa plurianual es finançarà, tal com preveu l’article 77.5 de la Llei
10/2003 de les finances comunals, amb afectació a les dotacions que obligatòriament
caldrà preveure en el pressupost per a l’exercici 2021.

10. Proposta d’adjudicació del concurs públic per a
l’ampliació del gimnàs i l’edificació del tancament del grup
electrogen del Centre Esportiu d’Ordino.
El Sr. Dolsa manifesta que s’oposa a l’aprovació d’aquest punt.
El Ple aprova per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa, l’adjudicació del
concurs públic per a l’ampliació del gimnàs i de l’edificació del tancament del grup
electrogen del Centre Esportiu d’Ordino, a l’empresa PIDASA, per un import total
de 703.158,35 € impostos inclosos.

11. 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 presenta la proposta de 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 i explica que en aquest exercici es
reflexa la situació d’emergència sanitària actual que afecta a certes partides com
la d’ingressos i la d’inversions.
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Es preveuen uns ingressos de 10.167088,64 euros, un 14,52% menys que
l’exercici anterior degut, principalment, a la caiguda prevista del PIB que afectarà
la transferència que rebem del Govern, d’altra banda, per prudència, no s’han
previst ingressos relacionats amb llicències urbanístiques.
La despesa corrent prevista pel 2021 és de 9.624.731,19 euros, cal remarcar que
tot i la pandèmia el Comú vol continuar donant els mateixos serveis que fins ara
sense augmentar els preus i sense minvar la qualitat. Aquest pressupost continua
apostant per la dinamització de la parròquia com a mitjà d’ajuda als empresaris
que han invertit, o que volen fer-ho.
Entre les despeses corrents s’han de destacar: la compra de material de
protecció contra la Covid-19, la contractació d’assessoraments pel
desenvolupament dels plans de dinamització de la parròquia, la promoció del
projecte Riberamunt, les despeses de manteniment derivades de les auditories
d’eficiència energètica i la posada en marxa de l’ampliació del CEO.
S’han previst inversions per un import d’1.937.432 euros que es destinarà
principalment a la remodelació del casc antic i de la plaça sobre l’aparcament
vertical, al nou equipament del CEO, al condicionament del magatzem de la
Cortinada, a l’inici de les obres d’impermeabilització i condicionament de la zona
enjardinada i esportiva de la Covanella, a la millora de l’eficiència energètica i al
pressupost participatiu.
El pressupost destinat a la mancomunitat està previst en 979.745 euros.
Pel que fa a l’endeutament, es preveu la possibilitat de contractar-ne de nou a
final de 2021, aquest no seria superior a l’1,6 milions d’euros pel que la previsió
d’endeutament a 31/12/2021 serà de 13.696.942 euros que suposaria,
aproximadament, un 118,88% del sostre d’endeutament.
El Sr. Dolsa manifesta que no pot estar d’acord perquè es parla d’un dèficit de
3.300.000 euros per a aquest exercici i si fan els càlculs, s’adonaran que si
l’ampliació del CEO s’hagués aturat quan ell ho va dir, més els 700.000 euros que
s’han acordat abans, sumen els 3.000.000 d’euros que és el que avui la majoria
aprovarà de dèficit pressupostari.
Afegeix que el resultat de la suma d’alguns del quadres del pressupost no són
correctes. La suma d’un dels quadres és de 9 milions i la suma de l’altre quadre
dona un resultat de 6,6 milions, demana que se li aclareixi quin dels dos imports
és el correcte.
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La cònsol menor pren nota de les qüestions exposades pel Sr. Dolsa per donar-li
resposta, diu que és possible que hi hagi algun error de sumatori, però en
qualsevol cas, ho verificaran i li contestaran al més aviat possible.
El Sr. Dolsa expressa que vol que li contestin ara, que no vol esperar a un altre
Consell de Comú per saber quina és la xifra correcta.
Només vol saber si la previsió del dèficit previst pels propers 4 anys és de 6,6 o
en 9 milions, insisteix que vol saber si la parròquia s’endeutarà de 6 o de 9 milions
d’euros.
La Sra. Coma explica que es parteix d’un romanent de tresoreria de 5.709.000 €
per tant, a final d’any tindrem un dèficit de 3.680.000 €, hi ha uns diners en caixa
que s’utilitzaran per fer el pagament dels diferents dèficits en funció dels anys. Al
final dels quatre anys, al 2023, hi haurà un dèficit de 3.680.000 €.
El Sr. Dolsa rebat que el dèficit de 3.600.000 € serà al 31 de desembre.
La Sra. Coma aclareix que hi ha un romanent de tresoreria.
El Sr. Dolsa afegeix que aquesta és la previsió que tenen, entre ingressos i
despeses, que no es tracta del romanent de tresoreria sinó del dèficit que
deixaran en 4 anys. S’ha de diferenciar entre com es finançaran.
El que farà el Comú fins a l’agost o setembre és funcionar amb el romanent de
tresoreria però si compleixen amb el pressupost que avui aprovaran, directament
hauran d’anar a l’endeutament.
Després encara s’hauran d’endeutar més perquè no quedarà romanent de
tresoreria i són molt optimistes, tal com es reflexa en el pressupost, perquè
compten amb les transferències de Govern. Malauradament, donades les
circumstàncies actuals, no sabem quines repercussions tindran en l’economia
andorrana.
Possiblement en comptes de pujar els impostos, s’hagin de baixar i molts no els
podran ni pagar.
Davant d’això, el Govern haurà de donar més ajudes, per tant, el Sr. Dolsa dubta
que Govern disposi de més diners per fer les transferències als comuns, al
contrari, les retallaran.
El Comú no pot fer previsions d’ingressos basades en les transferències del
Govern perquè no les complirà.
Per aquest motiu, el Sr. Dolsa, demana que se li aclareixi quina és la xifra de
dèficit prevista a final dels 4 anys, i apunta que el resultat a final del mandat pot
ser un desastre, tot per la dèria d’aquest Comú de tenir un centre esportiu.
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El Sr. Dolsa afirma que el centre esportiu ni és convenient, ni és imprescindible.
Afegeix que segons el llistat que li van facilitar hi han 1.800 socis, però s’ha de
saber que pràcticament la meitat no són d’Ordino i en canvi paga la parròquia
d’Ordino, li semblaria bé si les altres parròquies ajudessin, però són els diners
d’Ordino i haurien de repercutir en la gent d’Ordino.
La cònsol menor apunta que ha pres nota del desacord expressat pel Sr. Dolsa
per totes les obres relacionades amb el CEO i pel que fa a la xifra del total
d’endeutament previst pels 4 anys.
D’altra banda, la Sra. Coma confirma que la xifra és 3.680.000 que correspon al
romanent de tresoreria per aquest any, o sigui, la necessitat que tindrem per a
l’any vinent és d’1.580.000 euros, la previsió per al 2022, tenint un resultat
pressupostari de -1.717.000 i amb la previsió per a l’any 2023 d’un resultat
pressupostari deficitari de 382.000 s’arriba a la xifra de 3.680.000, que com ha dit
el Sr. Dolsa, es tracta de previsions.
El Sr. Dolsa pregunta què vol dir el creixement moderat dels diferents padrons del
que es parla en el marc pressupostari. Vol dir augment de població, de les taxes,
què vol dir padrons?
La Sra. Coma respon que els padrons comunals són els habitants, les propietats
immobiliàries i els comerços en actiu.
El Sr. Dolsa demana si volen dir que es preveu que pugi el nombre de residents a
la parròquia, i que augmentin els ingressos per les taxes?
La cònsol menor aclareix que el document ja especifica que es preveu un
creixement prudent dels ingressos generats per aquestes taxes.
El Sr. Dolsa vol que li donin més detalls.
La Sra. Coma aclareix que es tracta d’una previsió i que s’ha tingut en
consideració que cada any hi ha un creixement tant del nombre d’habitants, com
de propietats immobiliàries per tant només es diu que creixerà poc, que no vindrà
molta gent a viure ni tampoc moltes propietats immobiliàries. No s’ha previst un
creixement de les taxes relatives a la construcció, per això s’ha considerat un
creixement prudent.
La Sra. Tudo, en nom del grup polític que representa expressa que s’abstindrà a
l’aprovació d’aquest punt perquè, com ja han manifestat en anys anteriors, les
despeses de funcionament cada vegada augmenten més i es paguen amb les
transferències de Govern.
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Aquest any la despesa prevista en inversió és prudent, donada la situació que
tenim, però pel bé de la parròquia haurem de trobar una solució a les despeses
de funcionament que augmenten cada vegada més.
El Ple aprova per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa i l’abstenció de la
Sra. Tudó, 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 com 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.

12. Proposta d’aprovació de l’ordinació pressupostària per a
l’exercici 2021 i de la memòria justificativa que
l’acompanya.
El Sr. Dolsa explica que no aprovarà el pressupost perquè va demanar al secretari
general el pressupost aprovat de SECNOA i no l’ha obtingut. En aquesta
ordinació que avui s’aprova conté les previsions de despeses i ingressos
atorgades per les entitats de dret públic i les societats i de les entitats públiques
participades però SECNOA no està, i és una societat participada pel Comú
d’Ordino en un 24%, per quin motiu no està aquí?
I a més, perquè no se li vol facilitar el tancament pressupostari de SECNOA?
El Sr. Dolsa demana quin secretisme hi ha amb els números de SECNOA?,
perquè ell sap que el tancament es va fer el 30 de juny, i estem a finals de
novembre. Per quin real decret no se li volen facilitar?
La cònsol menor respon que el secretari general va transmetre als cònsols la
demanda del Sr. Dolsa, i afegeix que no hi ha cap real decret que impedeixi que
se li lliuri la documentació, simplement és perquè no disposem dels comptes
signats per SECNOA, perquè encara no ens els han fet arribar.
El procediment habitual és que quan arriben es convoca una comissió de
Finances on es presenten i posteriorment es traslladen al Consell de Comú, per
ara estem a l’espera de rebre la documentació per seguir amb el procediment
habitual.
La cònsol menor afegeix que no els té el Sr. Dolsa com tampoc els té cap dels
consellers que estan al Consell, i que quan els tinguin li faran arribar com a
tothom.
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El Sr. Dolsa insisteix que ell està convençut de que no li han volgut lliurar perquè
no els tingués avui per a l’aprovació del pressupost i que sap que estan aprovats
des del 30 de juny, per tant no es creu que fins avui no hagin pogut fer els tràmits
que calien i exigeix que se li lliurin, perquè els vol tenir i creu que està en el seu
dret.
Afirma que si no se li lliuren els demanarà per escrit pels mitjans que
correspongui.
La cònsol menor respon al Sr. Dolsa que pot estar tranquil perquè se li lliuraran
tan aviat com els tinguin.
El Sr. Dolsa comenta que hi ha un error en el document que han rebut, la xifra de
la despesa de capital de crèdits no és 1.937 € sinó d’1.937.432 €.
La cònsol menor ho confirma, ha estat un error i es corregirà.
El Sr. Dolsa demana quin és el projecte de remodelació del casc antic que
s’aprova com a despesa plurianual, amb un import de 125.000 € aquest any i
125.000 € l’any vinent, vol que li facin arribar.
La cònsol menor explica que es tracta de la remodelació de l’empedrat del carrer
Major que estava malmès, i que se li facilitarà la documentació que ha demanat.
El Sr. Dolsa comenta que s’ha previst un augment de la despesa de personal
d’un 5,41%, que tal i com està la situació, només hauria d’augmentar l’IPC,
potser hi ha noves contractacions o hi ha augments de salaris molt importants.
Expressa que la gestió que està fent el Comú no és l’adequada perquè donades
les circumstàncies actuals i veient la previsió d’ingressos prevista no és correcte.
El Sr. Dolsa afegeix que, a més, en el quadre falten els diners de SECNOA i
demana al conseller corresponent que li expliqui l’augment de la despesa de
personal.
La Sra. Coma respon que té la informació en la documentació.
El que s’ha previst és l’augment de l’IPC, estimat en 1,5% -tot i que creu que no
arribarà a aquest percentatge-. A més, s’ha de comptar amb les formacions del
personal previstes en la llei aprovada al mes de gener, amb els increments per
antiguitat i també amb serveis que s’han ampliat en funció de les necessitats de la
parròquia, com per exemple el Centre esportiu, el Departament de Medi Ambient
o el Servei de Circulació.
El Sr. Dolsa manifesta que no està d’acord perquè els serveis de la parròquia
d’Ordino, aquests quatre anys, han estat correctes i per tant, vista la situació
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actual creu que es podia continuar amb els mateixos serveis, no veu la necessitat
d’ampliar-los o fer més contractacions.
La Sra. Coma explica que degut a situació provocada per la covid-19 el
Departament de Manteniment s’ha vist obligat a augmentar el personal, per fer les
neteges dels carrers i del mobiliari urbà.
El Sr. Dolsa discrepa, i diu que pel fet que hi hagi covid els carrers no s’han de
netejar més, precisament amb la pandèmia estem tots confinats i és quan menys
gent hi ha al carrer.
La cònsol menor aclareix que s’han de complir els protocols establerts pel
Govern, que imposen unes periodicitats en les neteges, no és cap caprici del
Comú.
I, en relació a la previsió de SECNOA afegeix que, com cada any, el que s’ha
contemplat és la nostra participació en la societat.
El Sr. Dolsa apunta que ja donava per tancat l’assumpte de SECNOA però que
hauran de reconèixer que és una societat participada pel Comú i per tant, si avui
s’aprova el pressupost del Comú haurien de tenir el pressupost de SECNOA.
La cònsol menor diu que si és necessari se l’indicarà on estan reflectides les parts
que afecten a SECNOA en el document que se li ha lliurat.
El Sr. Dolsa demana si es refereix al quadre que parla d’1.400.000?.
En el document que acaben d’aprovar en el punt anterior no és fa referència a
SECNOA?, és aquest el document que s’envia al tribunal de comptes? perquè no
està inclòs el pressupost de SECNOA.
La Sra. Coma explica que passava igual quan tenien la participació majoritària en
la societat, les xifres que avui s’aproven corresponen al pressupost del Comú i les
societats participades tenen el seu propi pressupost, el de la Mancomunitat està
aprovat per la Mancomunitat i el de SECNOA l’ha d’aprovar el Consell
d’Administració de SECNOA.
L’únic que fa el Comú és aprovar allò que ens pot afectar dins del pressupost, o
sigui que l’endeutament no sigui superior a 1.400.000 euros, que són les
previsions que tenim.
La Sra. Coma afegeix que no es pot incloure dins del pressupost del Comú el
pressupost de SECNOA.
El Sr. Dolsa diu que no està d’acord perquè SECNOA fa part integrant del Comú
d’Ordino igual que la Mancomunitat, i que ell ha participat en l’aprovació d’11
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pressupostos al Consell i 13 al Comú i que no s’havia trobat mai que una societat
participada no fes part integrant del pressupost.
A més, manifesta que en aquest pressupost es reflexa que els ingressos cauen un
14,25%, perquè estaven basats en permisos d’obra, si a més baixen les
aportacions de Govern i si no es fan obres com les que s’han fet aquest any hi
haurà un problema de tresoreria cada vegada més important.
Agrega que li satisfà que queda palès en relació al Centre Esportiu d’Ordino, que
com ell va intentar demostrar, és deficitari. Es refereix al compte d’explotació, no
té en compte ni despesa financera ni despesa d’amortització.
Expressa que s’alegra perquè sempre li han dit que no és així i amb aquest
pressupost queda reflectit que el resultat corrent és de -166.000 €, i demana que
públicament admetin que el Centre Esportiu és deficitari, i creu que encara ho
serà més, perquè es va ampliant i cada ampliació comporta més despeses.
El Sr. Dolsa diu que això és només un compte d’explotació, si es tractés d’una
societat que també ha de pagar impostos, preveure amortitzacions i amb
despesa financera, aquesta xifra de -166.000 € es convertiria com a mínim en 350.000 o - 360.000 €.
La cònsol menor explica que aquestes xifres s’han d’entendre en el context
actual, marcat per la crisi sanitària, aquesta no és la situació habitual. I no es pot
obviar que la pandèmia ha comportat que hi hagin menys usuaris als serveis que
s’ofereixen a la parròquia, i el Centre Esportiu és un dels serveis que ha vist
afectat el nombre d’usuaris. Esperem que tan bon punt es normalitzi aquesta
situació de crisi sanitària es recuperin les xifres que teníem abans.
El Sr. Dolsa assenyala que un altre assumpte que va ser debatut en les eleccions
passades són els aparcaments horitzontals. La proposta del partit polític que
representa era que els aparcaments fossin gratuïts, amb despeses 0 i amb
ingressos 0.
En canvi, al pressupost presentat, la despesa corrent dels aparcaments
horitzontals és de 186.430 € i l’ingrés corrent de 90.300 € amb una pèrdua de
96.130 €, i demana: no era millor que fossin gratuïts?
La Sra. Coma aclareix que pels aparcaments horitzontals s’ha de pagar un lloguer
també, i amb el que el Sr. Dolsa proposa seria despesa 186.430 € i ingressos 0.
El Sr. Dolsa planteja si és normal la “disbauxa” que s’ha de crear a la població de
la parròquia per ingressar 90.300 €, quan s’està malbaratant per un altre costat?,
ell creu que els aparcaments haurien de ser gratuïts i s’estalviarien discussions
com la del passat Consell entre la Sra. Tudó i el Sr. Duró per uns aparcaments.
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Per aquests motius, insisteix que els aparcaments horitzontals haurien de ser
gratuïts.
El Sr. Duró afegeix que fer els aparcaments de pagament no és solament per
pagar els lloguers sinó per evitar que la gent aparqui i es passi mesos i mesos
sense moure els vehicles, el que provocaria que ho hi hagués lloc per ningú.
El Sr. Dolsa manifesta que no està d’acord perquè és tan fàcil com posar uns
rètols ben clars que diguin que està prohibit estacionar més de 24 o 48 hores i
que el Servei de Circulació ho podria controlar i imposar les sancions necessàries,
per 96.000 € d’ingrés no val la pena el que s’ha de muntar.
El Sr. Dolsa demana que, segons el pressupost, l’estimació de l’endeutament de
SECNOA era d´1.371.000 i per a l’any 2021, 1.400.000. Aquesta xifra és el que el
Comú preveu aportar per deutes de SECNOA?, vol dir que aquesta és la part que
ens pertoca pel nostre 24%, o sigui que SECNOA perdrà l’any 2021 4.200.000? o
el Comú ha de preveure el 24% d’1.400.000?
La Sra. Coma respon que la xifra d’1.400.000 correspon al préstec, o sigui la part
d’endeutament que té SECNOA. Vol dir que el Comú no donarà físicament
aquests diners, aquesta seria la part que li correspondria assumir com a
endeutament.
El Sr. Dolsa afirma que poc importa de quina manera es faci, en qualsevol cas, no
és una quarta part d’aquesta xifra. Li sembla extraordinària aquesta quantitat, i diu
que quan el Comú tenia el 100% de la societat mai s’havia arribat a 4 milions
d’endeutament.
La Sra. Coma remarca que s’ha de tenir en compte que hi ha un préstec pel
telecabina, que abans no hi era, un préstec per la renovació de les pistes, dels
edificis, i nosaltres ho comptabilitzem en els nostres càlculs d’endeutament.
I afegeix que la despesa de personal se’ls ha anat de les mans, amb 4.873.000 €.
Per acabar, els 80.000 € de subvenció a Ironman, que com ja va aconsellar en
una sessió de Comú anterior, creu que el que s’havia de fer era intentar negociar
perquè l’Ultratrail no es deixés de fer i tornès a Ordino.
Afegeix que tothom sap com funcionava, tota la gent que participava eren
familiars i amics, el 80% estaven a Ordino i generaven diners als comerços
d’Ordino. I això ens costava 50.000 € no 80.000 €.
La cònsol menor afirma que la xifra de l’aportació a Ironman són 80.000 € i
aclareix que és la mateixa quantitat que es va aportar l’any passat a l’Ultratrail,
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recorda al Sr. Dolsa que hi havia aportacions dineràries i no dineràries però que la
quantitat és la mateixa, no s’han fet aportacions suplementàries a l’Ironman.
El Sr. Dolsa insisteix que a ell se li va dir que eren 50.000 €, de totes maneres,
80.000 € per a l’organització d’una cursa que a Ordino pràcticament no li aportarà
res, perquè no serà com abans que els tres dies estaven aquí, sinó que es
repartirà per tot el país i a més, a ell li han dit que, sobre tot, estaran a la parròquia
d’Encamp.
No sap si és cert o no, és el que li han dit, però el que si és cert és que la prova
que s’havia muntat a Ordino des de feia anys i que generava molts guanys als
comerços ha desaparegut degut a la mala gestió de la majoria.
La cònsol menor vol avançar que la presentació de l’Ironman es farà en breu, allà
s’explicarà el detall de com serà la prova i li anticipa que tindrà moltes similituds
amb la que teníem abans, per tant continuarà aportant els mateixos beneficis a
Ordino que els que aportava l’Ultratrail.
El Sr. Dolsa apunta que ja poden explicar el que vulguin però que el que aportava
l’Ultratrail no ho aportarà l’Ironman. La realitat es veurà el dia que la facin, i en el
Consell de Comú posterior a la prova es discutirà qui tenia la raó.
La cònsol menor retreu al Sr. Dolsa que li hagi tallat la paraula, li demana que deixi
parlar els membres de la majoria, igual que el deixen parlar a ell, i passa la paraula
al Sr. Serracanta.
El Sr. Serracanta vol fer unes puntualitzacions. No es pot avançar més informació
de la prova perquè hem d’esperar la presentació per saber quina serà la prova i
aclareix que el Sr. Dolsa té raó que l’any passat es van donar 50.000 € però
perquè no es va acabar de fer de subvenció, és a dir, faltava un segon pagament
que juntament amb el que es va fer sumaven 80.000 €.
Afegeix que es donava la mateixa quantitat que ara es donarà per fer una prova
similar a la que es feia.
El Sr. Dolsa manifesta que no li poden avançar més informació perquè no la
tenen. Abans podien avançar tota la informació perquè depenia del Comú
d’Ordino, com ara depèn de la decisió d’altres, no disposen de la informació.
El Sr. Serracanta subratlla que tant el Departament de Turisme com el
Departament d’Esports del Comú estan treballant per definir com serà la prova,
quins seran els recorreguts i que esdevindrà per a nosaltres. A més, s’ofereix a
ensenyar-li al Sr. Dolsa tota la feina que s’està fent des del Comú d’Ordino per a
l’organització, que de no ser així, sense el suport del Comú, no l’haurien pogut fer.
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El Sr. Dolsa anuncia que ja ho discutiran en el seu moment, i que els 50.000 € és
un problema de l’anterior Comú perquè al contracte es van descuidar aquesta
quantitat, si la gestió del contracte s’hagués fet bé no s’haurien d’haver pagat.
El Ple aprova per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa i l’abstenció de la
Sra. Tudó, l’ordinació pressupostària per a l’exercici 2021 i de la memòria
justificativa que l’acompanya, que s’adjunten a aquesta acta com a document
annex número 2.

13. Proposta d’aprovació
l’exercici 2021.

de

l’ordinació

tributària per

a

El Sr. Dolsa manifesta que està en contra de la taxa per la tinença dels gossos,
mai ha existit, i no veu quina finalitat té, no admet que sigui per recaptar diners per
a la neteja perquè hi hagi gossos o no s’ha de fer igual.
Com els parcs d’infants, l’embrutin 2 infants o 4 la neteja s’ha de fer de la mateixa
manera.
A més, segons li han dit, hi han exempcions per a alguns propietaris de gossos, i
que aquests no la pagarien, si és el cas, vol que li expliquin el perquè.
La cònsol menor respon que en el redactat de l’article 30 de l’ordinació està
explicat i allà s’enumeren les exoneracions d’aquesta taxa.
Es tracta dels gossos pigall, dels gossos de persones amb discapacitat, gossos
del cos de banders i policia també pel primer gos de les persones de més de 65
anys, pels ramaders, pels caçadors, però que a l’article 30 trobarà el redactat
sencer.
El Sr. Dolsa afegeix que hi hagin exempcions o no, no està d’acord en fer pagar
per tenir un gos.
La Sra. Tudó expressa que ella està d’acord amb l’aplicació d’aquesta taxa, que
els temps han canviat i la falta de civisme augmenta, això fa que els nostres
carrers fan pena quan hi han excrements de gossos i creu que donat que no
aprenem de forma cívica en algun moment s’ha de fer que els propietaris de
gossos paguin.
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, l’ordinació tributària per a
l’exercici 2021, que s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 3.
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14. Proposta d’aprovació de l’ordinació de preus públics per a
l’exercici 2021.
El Sr. Dolsa demana per l’article 45, analítiques del cens caní. Interpreta que
aquest import el paga el Comú i relacionat amb això, manifesta que no ha trobat
en la documentació la taxa dels gossos.
La cònsol menor aclareix que la taxa dels gossos està en el punt que s’acaba
d’aprovar, en l’ordinació tributària, article 30.
I pel que fa a la pregunta del Sr. Dolsa, en relació a l’analítica de l’ADN, es tracta
d’un preu públic i tots els comuns que han decidit aplicar la identificació per
genotipatge han acordat una gratuïtat de l’import del preu públic durant els 8
primers mesos, quan s’obligarà els propietaris de gossos a fer l’analítica d’ADN.
A partir del mes de setembre, els propietaris de gossos que no hagin fet
l’analítica, hauran d’assumir el pagament del preu públic que es publica en
l’ordinació.
La Sra. Tudó celebra les ajudes proposades per a les famílies monoparentals en
aquesta ordinació, més ara donades les circumstàncies, i agraeix a la majoria que
hagin contemplat aquest punt. Tal i com es va parlar en l’anterior Consell, és la
manera d’estar més a prop dels ciutadans.
La cònsol menor aclareix que s’han equiparat les bonificacions per a les famílies
monoparentals i per a les famílies nombroses.
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, l’ordinació de preus
públics per a l’exercici 2021, que s’adjunta a aquesta acta com a document
annex número 4.

15. Proposta d’aprovació de la
d’ingressos per a l’exercici 2021.

memòria

justificativa

El Ple aprova per majoria la memòria justificativa d’ingressos per a l’exercici 2021,
que s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 5.
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16. Proposta d’aprovació de delegació de competències a la
Junta de Govern i al cònsol major.
La cònsol menor esmenta dos errors en el redactat del document que s’ha lliurat
als consellers i puntualitza que les modificacions que s’aproven són, d’una banda,
perquè algun redactat sigui més entenedor i, d’altra banda, les competències
atribuïdes a la Junta de Govern per a la resolució d’ocupacions de via pública fins
a 3 dies i al cònsol major les ocupacions de via pública inferiors a 3 dies per
facilitar la tasca a la Junta de Govern.
El Ple aprova per majoria la delegació de competències a la Junta de Govern i al
cònsol major següent:
Vist l’article 34 del Capítol tercer del Codi de l’Administració i els articles 8, 9 i 11 de
l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú d’Ordino.
El Comú d’Ordino, en la sessió de data 26 de novembre de 2020, acorda delegar les
competències següents a la Junta de Govern.
Competències delegades a la Junta de Govern:
1. Acordar edictes i avisos. Acordar decrets, a excepció dels relatius al pla d’urbanisme i
a les ordinacions tributàries.
2. Analitzar, controlar, aprovar o denegar, segons escaigui, mitjançant la corresponent
resolució les sol·licituds relatives a:
• Llicències i autoritzacions en matèria d’urbanisme, activitats comercials, empresarials i
professionals o altres exigides per la legislació vigent.
• Cens de població i cens electoral.
• Cadastre.
• Servei de circulació comunal.
3. Incoar i resoldre expedients sancionadors.
4. Les resolucions en matèria de personal propi del Comú, inclosa la convocatòria de
concursos públics i la incoació i la resolució de procediments disciplinaris, en base a la
normativa vigent.
5. Convocar i adjudicar concursos i subhastes d’acord amb els imports previstos en
l’Ordinació del Pressupost anual.
6. Atorgar subvencions.
7. Delimitar terrenys comunals.
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8. Acordar la cessió i arrendaments de béns en base a la normativa vigent.
9. Adopció d’acords de col·laboració amb altres administracions i particulars.
10. Resolucions d’ocupació de domini públic superiors a 3 dies.
11. Incoar i resoldre expedients en matèria de cadastre.
12. Tots aquells actes i decisions que es requereixin per assolir el correcte funcionament
administratiu del Comú i que seran comunicats el més aviat possible en el decurs de la
sessió del Consell de Comú immediata.
El cònsol major exerceix les competències establertes en l’Ordinació de funcionament
del Comú d’Ordino enumerades a continuació:
1. Representar al Comú davant de qualsevol organisme, ens o persona, públic o privat,
nacional o estranger, i ostentar la representació comunal en qualsevol acte o negoci
jurídic, tant extrajudicial com judicial.
2. Convocar i presidir les sessions de Consell de Comú, de la Junta de Govern i decidir
en cas d’empat.
3. Publicar, executar i fer complir els acords comunals.
4. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
5. Exercir accions judicials i administratives i la defensa del comú en les matèries de la
seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en
cas d'urgència, en matèries de la competència del Consell de Comú. En aquest últim
supòsit s'ha de donar compte al Consell de Comú en la primera sessió que aquest
convoqui per a la seva ratificació.
6. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortuni
públic o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne
compte al ple del consell en el proper Consell de Comú que se celebri.
7. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació
assigna al Comú i no atribueix a altres òrgans comunals.
Així mateix, es delega al cònsol major les resolucions d’ocupació de domini públic
inferiors a 3 dies
Es deixa sense efecte el Decret del 8-1-2020 pel qual s’aprova publicar les delegacions
de facultats a la Junta de Govern i als Cònsols i Decret del 30-1-2020 pel qual s’aprova
publicar una delegació de facultats a la Junta de Govern.
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17. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit a la
Comissió de Turisme, Dinamització i Esports, per un import
de 34.886 €.
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, un suplement de crèdit a
la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports, per un import de 34.886 €
segons l’informe d’Intervenció següent:
Des de la Conselleria de Turisme, Dinamització i Esports s’informa de la voluntat de
condicionar un dels nous espais resultants de la reforma del Centre esportiu d’Ordino per
ubicar-hi els despatxos del Servei de Circulació, amb el resultat d’una necessitat de
despesa complementària estimada en 161.041,22 €.
Al pressupost per a l’exercici 2020 va dotar-se la partida 4025/34201001/612003 per a
la reforma del Centre amb una dotació inicial de 2.228.199,25 € dels quals resten
disponibles la quantitat de 126.155,35 €.
Atesa la possibilitat de transferir fons de la partida 1200/459000001/617007 destinada a
les inversions en reposició d’elements de servei urbà.
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a
l’exercici següent.
ACORD:
En mèrits a l’establert a la secció 4ª article 72 de la Llei 10/2003 del 27 de juny de les
finances comunals, el Consell de Comú en la reunió del 26 de novembre de 2020 acorda
el suplement de crèdit següent:
4025

34201001

612003

Reforma del CEO

34.886

Aquest suplement de crèdit es finança amb la transferència de crèdit de les partides que
es consideren reduïbles següents:
1200

45900001

617007

Elements de servei urbà

34.886

18. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte
2019/05, signat amb l’empresa LOCUBSA.
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, la modificació del
contracte 2019/05 del 26/4/2019 amb l’empresa LOCUBSA, per afegir les unitats
d’obra complementàries i necessàries per ubicar els despatxos del Servei de
Circulació a l’espai de nova construcció, per un import complementari de
158.291,77 € impostos inclosos. Es formalitzarà aquesta modificació del
contracte mitjançant la signatura d’una addenda.
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia:
La Sra. Tudó retreu al Sr. Dolsa que no assisteixi a les reunions de les diferents
comissions, que podria treballar conjuntament amb la resta de consellers els
temes que es tracten i que es podrien estalviar moltes de les discussions com les
que han mantingut avui. Pensa que podrien treballar més units.
I diu al Sr. Dolsa que té raó en moltes de les manifestacions que fa però que la
nostra societat necessita treballar d’una manera diferent per tirar endavant
projectes.
Pel que fa a la comissió de Benestar Social, reconeix que la gent gran estan patint
perquè estan sols i creu que s’hauria d’haver previst alguna acció per millorar la
seva situació. Per exemple, es podien haver portat castanyes per la castanyera.
Ens hem descuidat aquests aspectes, i afegeix que ara toca treballar per estar
més a prop de la gent gran perquè sabem que ho estan passant malament.
La cònsol menor expressa que des de l’equip de la majoria comparteixen aquesta
preocupació, són conscients que és el col·lectiu que està passant la pandèmia
amb més dificultats, com està decretat el tancament de la Casa Pairal es dificulta
molt l’organització d’activitats. Tenim en ment a la gent gran, la cònsol menor
personalment truca a la presidenta de l’Associació de la Gent Gran periòdicament
per saber com se senten, i li ha transmès que es troben sols.
De seguida que les mesures sanitàries ho permetin, reprendrem la programació
d’activitats, igual que es va fer a l’estiu, a més, l’hivern no afavoreix massa
l’organització d’esdeveniments perquè s’haurien de fer en llocs tancats el que
dificulta l’aprovació de protocols per part del Ministeri de Salut.
En aquest sentit, la cònsol menor agraeix a la Sra. Tudó les observació fetes.
La Sra. Tudó afegeix que estaria bé que algú truqués les persones grans
periòdicament a l’espera de poder reprendre les activitats, i per Nadal s’hauria
d’intentar fer quelcom, els podríem ensenyar a fer reunions via meet o zoom i
veure si alguna persona no pot sortir a passejar veure si des del Comú se’ls pot
acompanyar.
La cònsol menor aclareix que ja fan trucades a aquestes persones, i que tot i que
el personal està reubicat fan aquestes tasques, també s’està estudiant les
sortides acompanyades i organitzant activitats telemàtiques.
El Sr. Dolsa manifesta que és en el Consell de Comú, i més en un tan important
com el d’avui -que s’aprova el pressupost-, on s’han de tractar els assumptes i
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on s’ha de discutir perquè quedi reflectit en una acta, i no en les comissions on no
queda res per escrit.
Els assumptes que es tracten han de quedar a les actes del Consell de Comú, per
aquest motiu ho fa ell i d’aquesta manera defensa les persones que l’han votat.
La Sra. Tudó entén el que ha explicat el Sr. Dolsa i li demana de treballar
conjuntament per poder avançar en projectes, insisteix que en els tres anys que
treballaran conjuntament continuarà insistint perquè vingui a les comissions per
complir els projectes presentats en campanya electoral.
El Dr. Dolsa explica que assisteix als Consells de Comú malgrat siguin a les
13.30h però no anirà a cap comissió que es faci a les 7.30 h del matí, quan no
està ni obert el Comú, ni tampoc a les 13.30 h del migdia perquè ell treballa i a
aquesta hora normalment té dinars de treball. Afegeix que tothom percep un salari
per assistir al Comú i no a les comissions, per aquest motiu han de ser en hores
laborables.
El Sr. Dolsa diu a la Sra. Tudó que no cal que insisteixi perquè ell farà el que
cregui convenient i continua pensant que el lloc on s’ha de decidir i debatre els
assumptes del Comú és en el Consell i no en les comissions.
I sense més assumptes per tractar, la cònsol menor, lleva la sessió.

P.O. del Comú,
El secretari general
Gilbert Blasi Font
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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