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IDEES EN COMÚ

Aquest és el nostre eslògan i aquest ha 
estat el punt fonamental sobre el qual 
s’ha anat bastint la candidatura de Li-
berals d’Andorra + Independents a la 
parròquia d’Ordino. Les idees han estat 
posades en un espai comú, debatudes i 
treballades amb actitud dialogant, en be-
nefici de la nostra parròquia, i finalment 
plasmades en un programa sòlid, senzill, 
realista i aplicable, fonamentat en la pre-
missa de donar protagonisme a les bones 
idees i propostes.

El principal objectiu de la nostra candida-
tura és presentar un projecte de política i 
gestió que estigui al servei de la ciutada-
nia. Un projecte que sigui el marc per a 
una societat més solidària, que ens con-
dueixi a ser una parròquia més pròspera, 
sostenible, atractiva, en  bona convivència 
i que sigui, en tot moment, un referent al 
nostre país.

La candidatura de Liberals d’Andorra + 
Independents està formada per persones 

amb un esperit innovador, diferent, trans-
parent i dinàmic. Som un equip, amb idees 
plurals, format per persones del poble, 
compromeses amb la parròquia d’Ordino. 
Som professionals de diferents sectors, 
cosa que ens permet tenir visions diver-
ses de la realitat i parlar un llenguatge 
proper al poble.

La nostra força resideix en un gran espe-
rit d’equip, un sòlid poder de gestió i una 
efectiva capacitat de comunicació.

Les parròquies han jugat un paper cabdal 
en el creixement del nostre país i en la 
qualitat de vida del conjunt de la ciuta-
dania. Per tant, han de continuar tenint 
uns òrgans que les gestionin de forma 
propera, eficaç i amb les competències i 
els recursos establerts en la Constitució. 
Tanmateix, cal optimitzar els recursos i el 

treball conjunt entre les institucions, per 
la qual cosa proposem crear un espai na-
cional de treball i de debat entre el Con-
sell General, el Govern i els Comuns amb 
l’única finalitat de trobar la col·laboració 
òptima de tots els òrgans de l’Estat. Si no 
ho fem ara, després difícilment hi serem 
a temps.

El Comú és la institució més propera al 
ciutadà. El nostre compromís és treballar 
al servei de tots els ciutadans i ciutada-
nes que viuen i treballen a la parròquia 
d’Ordino.

EL COMÚ COM A INSTITUCIÓ



Programa eleccions comunals 20156 7Programa eleccions comunals 2015

FINANCES COMUNALS

Necessitem unes finances comunals sa-
nejades per poder oferir al ciutadà uns 
serveis públics de qualitat. L’alt nivell 
d’endeutament i la implementació de la 
Llei 32/2014 de sostenibilitat de les fi-
nances públiques i d’estabilitat pressu-
postària i fiscal (la Regla d’or) fan que la 
parròquia tingui poca capacitat de manio-
bra per fer noves inversions.

La situació financera ha empitjorat en 
l’última legislatura i actualment el Comú 
està al límit d’endeutament marcat per 
llei. 

Les inversions a la parròquia han minvat, 
tot i haver rebut uns ingressos de més de 
5 milions d’euros corresponents a l’obra 
de la Querola. Per tot això...

Complirem amb rigor i transparència el 
pressupost del Comú. Les finances són 

la base de la política comunal, que per-
met distribuir els recursos econòmics 
entre les diferents àrees, proporcionant 
serveis públics al ciutadà.

Farem un pla de gestió que redreci la si-
tuació comunal, amb l’objectiu d’acon-
seguir un pressupost amb dèficit zero 
que ens permeti eixugar progressiva-
ment el deute comunal i poder invertir 
en infraestructures que dinamitzin el 
comerç i l’activitat econòmica a la par- 
ròquia. 

Potenciarem la formació continuada del 
personal del Departament de Finances 
per millorar les seves competències, 
adaptant-les al nou marc fiscal. 

Les taxes, els tributs i els preus públics 
componen la base dels ingressos de 
la parròquia amb els què es fa front a 

les despeses parroquials. Actualment 
Ordino disposa d’una de les càrregues 
fiscals més baixes del Principat. Volem 
incrementar els ingressos comunals 
augmentant el nombre de contribuents 
a la parròquia i no la càrrega imposi-
tiva.

Recaptarem els impostos de manera 
eficient perquè el sistema tributari sigui 
just. 

Treballarem conjuntament amb l’admi-
nistració tributària comunal per simpli-
ficar la gestió dels tributs i millorar la 
recaptació.

Revisarem la taxa d’enllumenat i ser-
veis públics per a les bordes, que no 
disposen d’aquests serveis.

Optimitzarem la gestió dels recursos 

públics dels què disposem actualment, 
mitjançant la implementació de models 
de gestió transversals que ens permetin 
augmentar els serveis públics sense un 
cost addicional.

Promourem noves infraestructures i 
serveis a la parròquia sense cost per al 
Comú, proposant ubicacions públiques, 
amb inversió privada i que dinamitzin 
l’economia i generin nous llocs de tre-
ball.

Donarem suport als empresaris que vul-
guin establir la seva activitat econòmi-
ca a la parròquia, oferint-los avantatges 
fiscals.
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ADMINISTRACIÓ COMUNAL

L’èxit dels projectes que presentem par-
teix d’una bona administració i gestió. La 
base d’aquesta administració són perso-
nes que s’han de sentir motivades i inte-
grades en un projecte comú. 

Ens presentem per impulsar una ges-
tió comunal més efectiva, participativa i 
transparent. El servei al ciutadà s’ha de 
veure i percebre des del primer moment 
en què la persona es dirigeix a qualsevol 
dels serveis que ofereix la corporació. I 
per fer-ho realitat...

Col·laborarem amb tots els quarts de la 
parròquia.

Treballarem per fer realitat tots els trà-
mits en format digital, com a parròquia 
pionera en la creació del Servei de Trà-
mits que és Ordino.

Potenciarem el telèfon d’atenció ciuta-
dana per tal de donar una resposta ràpi-
da a qualsevol incident, queixa, neguit o 
suggeriment.

Farem que les reunions de poble siguin 
regulars i habituals, per tal d’escoltar 
els problemes, els neguits i els suggeri-
ments de tots els ciutadans.

Potenciarem les reunions de la platafor-
ma de treballadors per escoltar i inten-
tar resoldre els neguits del personal de 
la casa comuna.

Apostarem per les polítiques socials, 
amb especial èmfasi en la conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral del 
personal de l’administració, la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.

Potenciarem el conveni amb el projecte 
Agentas de l’EENSM per afavorir la in-
tegració sociolaboral dels discapacitats, 
de la mateixa manera que s’està realit-
zant a les altres parròquies.

Potenciarem la formació continuada i la 
mobilitat del personal dins l’administra-
ció comunal.

Treballarem conjuntament amb els 
agents de circulació per tal de millorar 
el funcionament del seu departament.
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SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CIRCULACIÓ COMUNICACIÓ 

CIUTADANA

Tenim el compromís de garantir la quali-
tat de vida als nostres ciutadans i, per 
tant, el dia a dia és la nostra premissa. 
Conèixer els neguits de les persones, 
garantir la seva seguretat i escoltar els 
seus punts de vista és vital per donar un 
servei de màxima qualitat.

Millorarem el servei de la treta de neu. 

Acabarem la separació d’aigües plu-
vials i residuals, i tindrem en perfecte 
estat la xarxa d’aigua potable.

Ampliarem la política d’estalvi de l’en-
llumenat públic, aplicant les noves tec-
nologies lumíniques.

Instal·larem una barana de protecció 
en tot el camí d’Ordino a Segudet, per 

garantir la màxima seguretat tant a via-
nants com a vehicles.

Vetllarem perquè el mobiliari urbà es-
tigui sempre en bones condicions, així 
com tots els espais públics, ja siguin 
zones enjardinades, parcs o places que 
donen vida a la parròquia.

Treballarem per recuperar una parrò-
quia neta. Per aquest motiu, farem que 
els propietaris d’animals de companyia 
siguin més cívics i solidaris amb els al-
tres ciutadans.

Verificarem, en col·laboració amb els 
diferents responsables, tots els proto-
cols existents a fi de modernitzar-los, 
adaptar-los o refer-los segons les neces-
sitats. L’objectiu és optimitzar els recur-

sos, ja siguin humans o materials, per 
tal de garantir una feina eficaç. 

Treballarem per eliminar els punts crí-
tics de la parròquia per millorar la circu-
lació i fer-la més segura.

Negociarem amb Govern la possibilitat 
de posar un semàfor al pas de vianants 
de la Clota Verda.

Evitarem que el servei del bus parro-
quial desaparegui i, a més, ampliarem 
els seus horaris.

Les xarxes socials formen part del dia 
a dia de la nostra societat i, per tant, el 
Comú ha de fer l’esforç d’adaptar-s’hi i 
fer que la informació arribi a tots els ciu-
tadans.

Seguirem treballant per millorar la co-
municació i arribar a tota la ciutadania.

Continuarem potenciant el lloc web del 
Comú, apostant per un disseny àgil i 
proper al ciutadà.

Promourem la creació d’una aplicació 
amb la informació del Comú d’Ordino.

Farem que la comunicació estigui pre-
sent en les xarxes socials actuals.
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Els Comuns som els gestors del nostre 
territori. Tenim la gran responsabilitat de 
garantir un desenvolupament urbanístic 
racional que preservi el nostre paisatge. 
Som conscients i ens sentim orgullosos 
del fet que Ordino sigui l’única parròquia 
que ha sabut combinar la modernitat amb 
la tradició. El nostre objectiu serà preser-
var-ho com a prioritat i potenciar-ho.

Adaptarem el Pla d’urbanisme per tal que 
els propietaris de la parròquia puguin rea-
litzar els seus petits projectes (fer una 
casa per als fills, ampliar l’hotel familiar, 
fer una petita borda, etc.) sense tenir les 
traves i inseguretats que hi ha actualment.

Aplicarem criteris de sostenibilitat, 
creixement equilibrat i responsable i coo-
peració amb els particulars.

Farem que el Departament d’Obres i Ur-
banisme sigui més àgil i eficient.

Treballarem amb Govern perquè redacti 
i finalitzi els entorns de protecció de tots 
els pobles de la parròquia, de manera 
que no hi hagi la inseguretat urbanística 
actual.

S’han detectat mancances d’equipaments 
als entorns de tots els pobles de la parrò-
quia i en diferents urbanitzacions, com ara 
el Coll d’Ordino, les Salines o la Turera. 
Millorarem els entorns d’aquestes zones, 
executant noves instal·lacions de parcs, 
aparcaments, placetes i equipaments per-
què la gent gran i els nens en puguin gau-
dir sense haver d’agafar el cotxe.

Negociarem amb Govern per tal de rea-
litzar una voravia entre el pont de Sor-
nàs i la Cortinada, aconseguint que els 
nostres ciutadans i turistes puguin des-
plaçar-se a peu.

Una de les nostres prioritats és negociar 
amb els diferents propietaris del poble 

d’Ansalonga per tal de construir-hi un 
aparcament públic.

Negociarem amb els propietaris per tal 
de fer un parc infantil a la Turera (Sor-
nàs), vist el gran nombre d’infants resi-
dents en aquella zona.  

Aquestes polítiques de millora de l’urba-
nisme aplicades als problemes reals de la 
gent també contribuiran a reactivar el teixit 
empresarial de la parròquia i serviran per 
crear nous llocs de treball.

En els darrers tres mandats comunals, 
s’ha refet i posat al dia el cadastre de la 
parròquia, eina útil per a tot tipus d’admi-
nistració pública dels béns privats. 

Facilitarem els mitjans necessaris per-
què el Departament de Cadastre pugui 
ser encara més àgil i pugui estar sempre 
al dia.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
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L’agricultura i la ramaderia són activitats 
tradicionals i fonamentals per mantenir 
un territori rural viu.

Una de les nostres tradicions més arre-
lades era la Fira del bestiar de tardor. 
El nostre equip proposa negociar amb 
els ramaders de la parròquia per poder 
recuperar aquest esdeveniment. 

Proposem recuperar aquesta fira poten-
ciant-la amb una exposició de produc-
tes artesans i oficis perduts.

Conjuntament amb els ramaders de la 
parròquia, estudiarem la viabilitat de 
crear una granja escola com a referent 
natural educatiu.

Organitzarem cremes controlades a di-
ferents punts de la muntanya per millo-
rar els peixeders i evitar així l’acumula-
ció de borra.

Conjuntament amb els ramaders, esta-
blirem la durada de les guardes comu-
nes.

Revitalitzarem la festa parroquial que 
se celebra a la Rabassa amb motiu del 
canvi de bestiar.

Impulsarem la senyalització dels por-
tells de muntanya mitjançant un con-
curs promogut per l’Escola d’Art de la 
nostra parròquia.

AGRICULTURA I RAMADERIA

El medi ambient i la sostenibilitat són dos 
valors que tota societat moderna ha de 
promoure. Vetllarem pel manteniment i la 
millora del nostre entorn natural.

Potenciarem les campanyes de sensibi-
lització al voltant de la sostenibilitat, do-
nant suport a les proposades pel Centre 
Andorra Sostenible.

Organitzarem, conjuntament amb les 
escoles, un concurs de flora i fauna per 
fer conèixer el nostre patrimoni natural, 
així com potenciar el nostre Parc natu-
ral de Sorteny.

Desenvoluparem la totalitat del projec-
te del camí ral que uneix Ordino amb 
el Serrat.

Potenciarem la neteja de camins de 
muntanya, ocupant durant l’estiu els jo-
ves de la nostra parròquia.

MEDI AMBIENT
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TURISME POLÍTIQUES SOCIALS

Ordino té un alt valor cultural i està si-
tuat en un entorn natural immillorable. 
Hem de potenciar, doncs, el turisme cul-
tural, d’esport i de natura.

Crearem un departament que tingui 
com a objectiu promoure iniciatives 
que facin d’Ordino una parròquia amb 
un alt atractiu turístic.

Potenciarem l’esquí de muntanya com 
una alternativa a l’esqui alpí amb itine-
raris marcats.

Impulsarem els itineraris de natura i 
muntanya guiats i la incorporació de 
codis QR en llocs d’interès cultural 
(esglésies, escultures, camins, etc.). 
Aquests itineraris, els farem arribar a 
les diferents aplicacions existents.

Mantindrem i en alguns casos afegi-
rem la senyalització dels camins de 
muntanya.

Col·laborarem en els esdeveniments 
esportius i treballarem per atraure 
més concentracions i competicions a 
la nostra parròquia.

Potenciarem activitats a la parròquia 
que aportin turisme, com ara les troba-
des (buners, castellers, etc.) i els con-
cursos internacionals (de gossos, de 
pesca, de golf, etc.).

Col·laborarem amb Govern aportant 
iniciatives de turisme rural i d’establi-
ments amb segell de qualitat (“Hotels 
d’Ordino amb encant”) per diferenciar 
aquests establiments de l’oferta dels 
grans hotels o cadenes hoteleres.

El nostre principal objectiu és vetllar 
pel benestar dels nostres ciutadans i 
donar resposta a les necessitats de la 
gent gran, dels joves i dels infants. Així 
doncs...

Per als nostres padrins

Dinamitzarem l’actual Casa Pairal pro-
posant activitats intergeneracionals, per 
tal d’aconseguir que els nostres padrins 
puguin transmetre els seus coneixe-
ments a les altres generacions. 

Continuarem amb la pràctica d’activi-
tats físiques, així com amb l’oferta de 
nous cursos, tallers i sortides. 

Els nostres padrins, coneixedors del 
nostre passat, han de poder gaudir d’un 

ampli ventall d’activitats on tots se sen-
tin identificats.

Estudiarem la necessitat dels nostres 
padrins per instaurar un servei de càte-
ring al migdia a la Casa Pairal a un cost 
reduït, on puguin dinar en companyia.

Potenciarem els horts socials en dife-
rents llocs de la parròquia.

Donarem suport a les persones sus-
ceptibles d’atenció personalitzada, tot 
potenciant el SAD (Servei d’Atenció Do-
miciliària).

Apostarem per una bona relació i tre-
ball conjunt entre el Comú i el Centre 
d’Atenció Primària per tal d’oferir un 
servei de qualitat a tota la població.

Per al nostre jovent

Proposarem activitats adaptades a les 
diferents edats, separant els joves de 
12-16 anys i de 16-20 anys.

Dinamitzarem el Punt d’Informació Ju-
venil perquè els nostres joves tinguin un 
lloc de referència i de trobada a la par- 
ròquia, organitzant esdeveniments que 
siguin del seu interès.

Organitzarem trobades periòdiques en-
tre els joves de la parròquia i l’equip del 
Comú perquè puguin expressar les se-
ves inquietuds, recomanacions i dubtes.
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EDUCACIÓ ESPORTS

L’educació com a eina fonamental en la 
formació de les persones, des del mo-
ment de néixer i al llarg de la seva vida, 
és un dels aspectes que més ens impor-
ta. Així, tant en la seva vessant més ini-
cial, amb l’Escola Bressol, fins els matei-
xos pares passant pel nostre jovent, tots 
ells gaudiran de la nostra atenció. És per 
això que...

Estudiarem la possibilitat d’optimitzar 
els recursos humans i materials de l’Es-
cola Bressol, per adequar-los a les ne-
cessitats.

Oferirem formació al personal d’aquest 
centre, per motivar-lo i oferir una millor 
qualitat del servei i promourem la im-
plementació d’un projecte pedagògic 
que potenciï la intel·ligència emocional, 
fonamentada en la metodologia mani-
pulativa i vivencial.

Col·laborarem amb els centres educa-
tius de la parròquia, assistint a totes les 
Juntes d’Escola, escoltant les deman-
des de les Associacions de Pares, aju-
dant en activitats organitzades per les 
escoles, com ara la Cursa contra la fam, 
i també facilitant la integració laboral 
dels joves dins els projectes escolars.

Dinamitzarem L’Escola de Pares i Ma-
res, que ja és una bona iniciativa, amb 
més xerrades i tallers. Treballarem per 
millorar-ne la difusió.

Farem de la Ludoescola un espai enca-
ra més actiu i més atractiu, dotant-la de 
noves eines. 

Garantirem unes activitats d’estiu de 
qualitat i motivadores, i estudiarem la 
possibilitat d’ampliar-les a tots els pe-
ríodes de vacances escolars.

L’esport és part del dia a dia de moltes 
persones. La cohesió social que es crea 
fa que sigui una eina per relacionar-se i 
establir nous vincles importants dins la 
nostra societat.

L’esport impregna tots els ciutadans de 
valors, des de l’etapa educativa fins els 
grans esdeveniments esportius. El marge 
és tan ampli que permet donar cabuda a 
persones de totes les edats, condicions i 
nivells, i nosaltres li donarem tot el suport 
que es mereix. 

Realitzar de forma regular i sistemàtica 
una activitat física ha demostrat ser una 
pràctica molt beneficiosa per a la salut. La 
nostra prioritat és que Ordino no s’aturi.

Optimitzarem el funcionament diari del 
Centre Esportiu i altres espais esportius.

Col·laborarem amb els clubs i en tots 
els esdeveniments esportius, ja siguin 
de repercussió internacional o nacional 
(Ultra Trail, Font Blanca, Borrufa, ECOA, 
Futbol Club Ordino, etc.).

Promocionarem les activitats a l’aire 
lliure tant a l’hivern com a l’estiu, per a 
tots els públics i tots els nivells.

Potenciarem els esports en les activitats 
en períodes de vacances escolars per 
oferir un programa atractiu als nostres 
joves.
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La cultura és el conjunt de formes i ex-
pressions que caracteritzen i defineixen 
una societat en el temps. És evident que 
no deixarem de treballar per mantenir la 
nostra identitat cultural.

Els espais destinats a aquest àmbit sem-
pre han estat una mancança de la nostra 
parròquia. Per aquest motiu... 

Lluitarem per convertir l’actual Centre 
de Congressos d’Ordino en un espai 
polivalent, social i multicultural on po-
der realitzar activitats de formació, lú-
diques, culturals, artístiques i socials. 
D’aquesta manera, donarem utilitat a 
l’espai ideat com a sala d’actes, i tots 
podrem gaudir de les diferents repre-
sentacions que s’hi realitzin.

Seguirem oferint el Centre de Congres-
sos als diferents hotels i establiments 
del país.

Continuarem amb les activitats i festes 
tradicionals actuals i intentarem recu-
perar les tradicions perdudes.

Crearem el Consell de Festes, format 
per gent del poble i amb la col·labora-
ció del Comú.

Oferirem un ampli ventall d’activitats 
culturals dirigides a totes les edats per 
tal que tothom pugui expressar les se-
ves capacitats artístiques.

Donarem suport als nostres represen-
tants culturals i treballarem conjunta-
ment per gaudir de les seves actuacions 

en els actes culturals de la parròquia. 

Donarem suport a la Coral Casamanya, 
al Grup Artístic d’Ordino i a l’Esbart Valls 
del Nord.

Potenciarem el Grup Artístic d’Ordino 
per evitar que desaparegui i pugui con-
tinuar amb la seva tasca i treballar con-
juntament amb l’Esbart Valls del Nord.

Continuarem gestionant amb el Comú 
de la Massana les activitats mancomu-
nades.

Potenciarem activitats que fomentin la 
convivència al poble a través dels in-
fants (la castanyada, el tió, l’óssa, el ro-
batori de les olles i els contrabandistes).

CULTURA

Estudiarem la possible reubicació de la 
biblioteca en un espai més gran per po-
der crear una aula d’estudi.

Augmentarem el fons de la biblioteca, 
actualment molt pobre, i adaptarem els 
horaris d’obertura al públic a les neces-
sitats dels usuaris. Modernitzarem la 
biblioteca, adaptant-la a la nova era de 
les tecnologies.

Ordino ha de ser un referent cultural, 
potenciant els nostres actius: la Troba-
da dels Buners, la Casa Rossell, la Casa 
Museu d’Areny-Plandolit, etc. 

Tornarem a fer un concurs anual, con-
juntament amb Govern, per realitzar 
una nova obra a la Ruta del Ferro.
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“(...) Després de l’anàlisi efectuada durant 
els darrers mesos per una comissió tècni-
ca amb membres d’ambdues entitats i en 
l’àmbit de la llibertat contractual en què 
desenvolupen la seva activitat, Secnoa, 
SA i Crèdit Andorrà, SA han arribat a un 
acord per tal de posar en comú, a través 
d’una nova societat mercantil a constituir 
que s’anomenarà Arcalís Explotació, SA i 
de la que seran socis a raó d’un 50,2% 
i d’un 49,8% respectivament, d’una ban-
da, els actius propietat de Secnoa, SA, els 
drets d’explotació dels actius propietat del 
Comú d’Ordino i els drets d’explotació del 
Camp de Neu i, d’altra banda, el capital 
inicialment necessari per transformar-lo i 
modernitzar-lo.

Les parts han valorat conjuntament 
l’aportació no dinerària de la societat 
Secnoa, SA a la nova societat en l’import 
d’11.008.575,37 euros; al seu torn, Crèdit 

CAMP DE NEU D’ORDINO-ARCALÍS

Què es va fer?

El Camp de Neu d’Ordino-Arcalís es va 
crear per ser el motor impulsor de l’eco-
nomia de la parròquia i oferir llocs de tre-
ball. 

Durant molts anys, l’estació no va tenir 
unes pèrdues significatives. Va ser a 
partir de l’any 1994 que, a causa de les 
grans infraestructures creades, el Camp 
de Neu va començar a generar cada vega-
da més pèrdues.

Durant el període 2000-2007, es van 
buscar solucions per a la viabilitat del 
Camp de Neu, per evitar que les finances 
del Comú es veiessin malmeses i l’esta-
ció s’hagués de tancar. 

Durant aquell període, es van aconseguir 
dues fites importants:

Primera fita: La constitució de la societat 
Valls del Nord, SA (Vallnord). Conjunta-
ment amb el Comú de la Massana, es va 
constituir aquesta societat per ser més 
competitius i eficients, creant sinergies 
entre els dos dominis esquiables.

L’objecte social de la societat és l’ex-
plotació, gestió i administració integral 
d’aquests dos dominis esquiables, po-
dent realitzar altres activitats comple-
mentàries a l’objecte principal, com ara 
promoció, publicitat, màrqueting, comer-
cialització de forfets i paquets turístics. 

Aquesta societat havia d’esdevenir l’ins-
trument necessari per poder crear una 
marca de referència en el món de l’esquí 
i havia de ser la societat que englobés la 
gestió exclusiva de les dues estacions. 
En deixar el Comú al desembre de 2007, 
els Liberals ho van deixar tot enllestit per-

què la integració fos una realitat.

Segona fita: L’entrada de capital privat al 
Camp de Neu d’Ordino-Arcalís.

SECNOA S.A., per mantenir la viabilitat de 
l’estació d’esquí i millorar la seva com-
petitivitat, havia d’aplicar un programa 
d’inversions, i aquest no es podia fer ni 
amb fons propis ni amb finançament ex-
tern, tenint en compte els límits d’endeu-
tament fixats per la Llei de les finances 
comunals.

El Comú va trobar un important inversor 
privat, una entitat bancària del país.

El Consell del Comú d’Ordino, reunit en 
sessió extraordinària, va adoptar l’acord 
d’entrada de capital privat, amb el des-
acord dels dos consellers de l’oposició. 
Acord publicat en el Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra, núm. 7, any 18: 
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Andorrà, SA ha d’aportar a la nova socie-
tat la suma de 10.920.858,07 euros, que 
li donarà dret a subscriure el 49,8% del 
capital social.

A més, Crèdit Andorrà, SA es compromet 
igualment a facilitar a la nova societat per 
a la seva viabilitat les línies i modalitats 
de finançament extern fins a 20.000.000 
d’euros per completar el pla d’inversions 
projectat, que ascendeix aproximadament 
a 30.000.000 d’euros. (...)”

Aquesta inversió era necessària per po-
der realitzar el Pla director de l’estació, 
preparat per Secnoa, SA i una empresa 
francesa especialitzada. Aquest Pla va re-
bre el suport de la majoria de ciutadans 
en reunió de poble.

La democràcia, però, no va prevaldre. 
L’oposició comunal volia portar a la justí-
cia aquest acord. A causa dels atacs des-
mesurats a l’entitat inversora i als seus 
representants, el soci privat va demanar 

al Comú de desfer els acords signats.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió ex-
traordinària, va decidir, per unanimitat, 
deixar sense efecte l’acord signat. Per 
tant, l’Estació d’Ordino-Arcalís, que havia 
de ser el motor dinamitzador de l’econo-
mia de la parròquia, va quedar en una 
situació precària i sense alternatives de 
futur.

Ordino va perdre una oportunitat única!

Actualment tindríem una estació moderna 
i ben gestionada i les finances comunals 
sanejades. Situació diferent de l’actual.
Durant aquests darrers vuit anys de man-
dat d’ACO-DA, la situació financera de 
Secnoa, SA ha empitjorat.

El deute generat per Secnoa, SA du-
rant el període 2008-2015 ascendeix a 
15.971.891 €. Aquest deute suposa una 
mitjana de dèficit anual d’1.706.356 € 
en el primer mandat i 2.286.617 € en el 
segon.

Això vol dir que si a l’equip liberal anterior 
(2000-2007) li haguessin deixat complir 
l’acord signat, avui el Comú tindria uns 
16 milions d’euros menys de deute. El 
deute del Comú estaria al voltant dels 5 
milions d’euros (23% del límit permès per 
l’LFC), i no pas en els 21 milions d’euros, 
segons la liquidació pressupostària del 
31 de desembre de 2014, que suposa 
situar-se al 93% del límit previst per l’LFC. 
Hem de buscar solucions urgents per no 
superar, en un termini no gaire llunyà, el 
sostre d’endeutament permès per la Llei 
de les finances comunals. Arribat aquest 
punt, Secnoa, SA no podria fer front als 
compromisos de pagament.

Què farem?

Tornarem a seure amb el Comú de la 
Massana i procurarem buscar solucions 
conjuntes.

Aquestes solucions, les buscarem con-
juntament, dins la Taula de Vallnord, i 
no pas unilateralment. Hem de seguir 
una mateixa línia d’actuació, com a so-
cis que som. Les Valls del Nord han de 
créixer turísticament i econòmicament, 
i això s’aconseguirà fent un front comú, 
i no pas enfrontats.

Durant els darrers vuit anys, no ha es-
tat així. Avui ens trobem que Vallnord 
és tan sols una marca comuna entre la 
Massana i Ordino, amb una gestió cada 
vegada més diferenciada i en ocasions 
fent-se la competència.

Negociarem una gestió i una comer-
cialització conjuntes, tal com era en un 
inici el projecte Vallnord, tot mantenint 
les característiques pròpies de cada do-
mini.

Tal com es va aconseguir una vegada, 
treballarem per buscar capital privat 
per poder realitzar les inversions que el 
Camp de Neu necessita, essent cons-
cients que la situació econòmica actual 
és diferent.

Defensarem que la modificació de la 
Llei qualificada de transferències als 
Comuns, amb relació al repartiment, 
tingui en compte aquests “Projectes 
de país”. Segons un estudi realitzat, el 
Camp de Neu d’Ordino-Arcalís aporta 
al conjunt del país (hotels, restauració, 
comerç, etc.) 23 milions d’euros, que 
suposen quasi l’1% del PIB. 

Una parròquia petita com la nostra i amb 
els recursos de què disposa no pot fer 
front a les pèrdues anuals sostingudes 
durant els darrers anys, de 2,7 milions 
d’euros.
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AGENDA D’ACTES

Fotografies: 
Jordi Pujol Fotografia

Jordi Troguet
Vallnord

Dimarts dia 1 de desembre:

Reunió de Poble
Hora: 21h30
Lloc: L’Era d’en Jaume, Llorts

Dijous dia 3 de desembre:

Reunió de Poble
Hora: 21h30
Lloc: Hotel Sucarà, La Cortinada

Dijous dia 10 de desembre:

Reunió de Poble
Hora: 21h30
Lloc: Centre de Congressos 
d’Ordino, Ordino
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ORDINO


