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ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 10 DE JUNY DE 2009
Avui 10 de juny de 2009, a les 16:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
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2
3
4
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6
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91
92

Cònsol Major
Cònsol Menor
Conseller Major
Consellera Menor
Capità
Conseller
Consellera
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller

Josep M. Camp Areny
Josep M. Garrallà Coma
David Baró Riba
Sònia Font Saboya
Jordi Fité Baró
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Arturo Pedro Lopez-Mateos Moreno
Maria Pilar Gabriel Bernad
Anna Blazquez Montané
Miriam Avellana Farré
Jaume Sabaté Torres

L’Hble. Sr. Cònsol Major obre la Sessió i dóna la benvinguda a tots els assistents.
En primer lloc tal com preveu l’article 33 del Reglament de Funcionament dels Comuns
demana d’incloure varis assumptes que no han estat previstos a l’Ordre del dia, la
majoria, com sabeu per qüestions obvies.
El primer es informació sobre la renúncia de l’Hble. Sr. Pere LOPEZ AGRAS,
presentada en data 8 de juny de 2009, per haver estat nomenat ministre d’Economia i
Finances del Govern d’Andorra.
Després procedirem al jurament de la Sra. Anna BLAZQUEZ MONTANÉ, com a
Consellera del Comú de La Massana.
Modificació dels representants a cada una de les Comissions i delegació de funcions a la
Sra. Anna BLAZQUEZ per la celebració de matrimonis civils.
Després també hi ha una proposta de modificar l’Article 2 del Reglament d’Ajudes
Socials de la Parròquia de La Massana i després la modificació dels preus públics dels
abocadors.
Per tant si les Senyores Conselleres i els Senyors Consellers ho accepten procedirem a
incloure aquests punts a l’Ordre del Dia.
En primer lloc es llegeix la carta de renúncia del Sr. Pere LOPEZ AGRAS, i a
continuació es procedeix a la presa de jurament de la Sra. Anna BLAZQUEZ.
L’Hble. Sr. Cònsol Major fa entrega, a la nova Hble. Consellera Anna BLAZQUEZ
MONTANE, del pin d’or del Comú.
Només dir-vos unes paraules a tots vosaltres. Es per a mi una gran satisfacció donar la
més cordial benvinguda a la nova Consellera de Comú, l’Anna BLAZQUEZ en
substitució del Sr. Pere LOPEZ, en motiu del seu nomenament com a Ministre de
Finances i Economia de Govern. En primer lloc voldria també tenir unes paraules
d’agraïment envers el Sr. Pere LOPEZ que ha exercit com a cap de l’oposició durant
aquest any i mig aproximadament. Ha estat una persona que ha desenvolupat el càrrec
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amb il·lusió, amb respecte, amb rigor, amb perseverança, malgrat algunes vegades
haguem pogut discrepar, però sempre hi ha hagut respecte i sobretot amb la voluntat
d’aportar el millor de cadascú. Malgrat que des de fora algunes vegades hagués pogut
semblar que hi havia un ambient crispat, jo puc dir que la nostra relació era de total
cordialitat. Li vull agrair en nom del Comú i en el meu propi la seva col·laboració, les
seves aportacions, el seu treball que ha fet al Comú i sobre tot al servei del poble. Li
desitgem els millors encerts en aquesta nova etapa política, el felicitem i desitgem que
puguem continuar treballant i col·laborant plegats amb harmonia, amb esperit
constructiu pel be de la Parròquia i dels país, cadascú evidentment des de la
responsabilitat dels seus càrrecs.
Continuant voldria adreçar unes paraules també a la nova Consellera a l’Anna
BLAZQUEZ. Jo tal com vaig dir als vostres companys a la presa de possessió, encara
que exerciu el vostre càrrec des de la minoria, dir que trobareu en nosaltres la ma oberta
al diàleg, a la participació i a la transparència. Espero i desitjo que puguem treballar
plegats amb harmonia, amb esperit constructiu pel be de la Parròquia i sobre tot que
puguem comptar amb la vostra col·laboració i participació en aquests temes que són
cabdals per la Parròquia i pel país.
A mi em fa molta il·lusió prendre de jurament a l’Anna perquè jo la conec des de petita,
com sabeu som del mateix poble. Jo li havia donat menjar a l’Anna, de petita no volia
menjar i aquests detalls vulguis o no queden. Jo tinc que dir de l’Anna que hem treballat
junts des de petits, a la Comissió de Festes, al Quart d’Arinsal; ella ara ocupa el lloc de
secretària, jo vaig deixar el càrrec per exercir de Cònsol, li vaig deixar amb ella, era la
primera legislatura. L’Anna es llicenciada amb dret, coneix moltes coses sobre la
Parròquia, es molt capaç, per tant es una sort compartir amb ella aquesta nova etapa
aquí al Comú de La Massana i te la gran sort de poder comptar amb l’experiència dels
seus companys el Jaume i la Myriam que tenen coneixement de tots els temes, del
funcionament, però sàpiga també que pot comptar amb nosaltres per tot el que sigui.
Amb el convenciment que la seva participació i aportació en l’exercici del seu càrrec
serà fructífera i positiva us encoratjo a desenvolupar el vostre treball amb il·lusió, amb
responsabilitat, paraules que també dedico a la que ara ocuparà el lloc de cap de
l’oposició, la Myriam , i a tots doncs en nom del Comú i del meu propi, moltes
felicitats, per molts anys i enhorabona, gràcies.
S’aixeca la Sessió durant 10 minuts.
Es reinicia la Sessió seguint l’ordre del dia i prenent de Jurament a tres directors de
diferents departaments, tal com preveu la Llei de la Funció Pública.
RELACIÓ D’ACORDS
Recursos Humans
000293/2009-CONTRACTACIÓ
Recursos Humans
Es pren de jurament, amb efectes retroactius des de la data que van prendre possessió
del seu càrrec, els següents directors del Comú:
• Sr. Jordi BARCELÓ TIZÓN Director de l’Escola de Música.
• Sra. Montserrat CHECA GRANJA Directora de Cultura, Turisme i Protocol.
• Sr. Manel GONZÁLEZ LÓPEZ Director de Via Pública.
L’Hble. Sr. Cònsol Major manifesta, que els Directors tenen una gran responsabilitat,
han de tirar endavant els equips tècnics del Comú, el bon funcionament dels Serveis
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Públics depèn en gran mesura de la capacitat d’organització i la planificació dels
diferents projectes que tiren endavant aquests professionals. Per això jo us vull
encoratjar a tots tres a treballar amb vocació de servei públic, a coordinar els vostres
equips de la forma més eficient possible. La nostra filosofia comunal es fer el màxim
amb els mínims recursos. Fer el màxim vol dir oferir unes prestacions de qualitat que
arribin a tothom.
El Sr. Jordi BARCELO que porta poc temps entre nosaltres però que ens ha demostrat
la seva passió per l’ensenyament musical i confiem amb ell perquè transmeti als nens el
seu entusiasme, perquè l’escola no pari de créixer en qualitat i en quantitat. Cada cop
incorporem més instruments i doncs més projectes.
La Sra. Montse CHECA fa molt anys que està a la casa, 19 anys i amb aquest acte passa
oficialment a tenir més responsabilitats com a directora d’aquestes tres àrees, que son de
vital importància per la nostra Parròquia. La potenciació de la Cultura es bàsica per la
dinàmica social d’un poble. La política turística, molt important en una època de crisis i
cal esmerçar-hi tots els esforços amb l’ajuda de tots els seus col·laboradors. Aquest
treball no el fem sols, es complementa amb Vallnord, amb Vallnord Turisme que es una
cosa excepcional però es una cosa positiva per nosaltres que fa que la feina sigui
compartida. La Montse també s’encarrega del protocol que vol dir que ha de ser present
amb una gran quantitat d’actes, no te hores, tant de dia com de nit, dies de festa, també
es molt d’agrair la seva dedicació.
El Sr. Manel GONZALEZ, una peça clau, per a tota administració, perquè d’ell depenen
tots els serveis que hi ha al carrer. Es una feina que es molt delicada, molt complexa i
que s’hi ha de destinar molts esforços i molta paciència. De fet podríem dir que es la
cara visible del Comú a la via pública. Per tant aquesta gran responsabilitat que
nosaltres valorem i esperem que els ciutadans també ho facin perquè La Massana ha
sofert un canvi, s’ha notat i la gent ho diuen.
Finalment l’Hble. Sr. Cònsol Major desitja als tres directors els millors encerts i èxits en
el compliment del seu càrrec i els encoratja a continuar treballant amb diligència, amb
rigor, amb responsabilitat i sobre tot amb entusiasme. Hem de pensar que sempre estem
al servei del ciutadà.
A continuació s’aproven les actes, per assentiment, del 30 de març i 30 d’abril del 2009.
Administració general
000121/2009-PROPDEP
Administració general
S’aprova el balanç inicial de dissolució i el balanç final de liquidació de la societat La
Massana Vacances, S.A. presentats pel liquidador i, concretament s’aprova la
distribució del valor del patrimoni net resultant entre l’Ens E.M.A.P. i el Comú de La
Massana en una proporció equivalent a la participació de cadascun d’ells en el capital
social de la Societat La Massana Vacances, S.A.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP manifesta,
Aquest acord, com sabeu es va prendre en data 18 de juliol de 2008 i es va acordar
d’encarregar a l’empresa GM Consultors de fer la liquidació d’aquesta societat “LA
MASSANA VACANCES”. Aquesta liquidació ha estat efectuada tal com marca la llei.
A partir d’aquí hi ha la societat VALLNORD TURISME que es la que porta a terme
aquesta tasca de promoció, de central de reserves i de publicitat de les Valls del Nord.
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Aquesta nova societat que es VALLNORD TURISME està ara mateix en procés de
creació.
Intervenció
000100/2009-PROPDEP
Intervenció
Vista l’Ordinació tributària comunal de data 27 de novembre de 2008, que fou objecte
de publicació al Bopa núm. 86, any 20, del dia 3 de desembre de 2008.
Atès que s’ha considerat necessari procedir a regular, d’acord amb l’article 36 de la Llei
de bases de l’ordenament tributari, la integritat dels pagaments, ajornaments i
fraccionaments dels deutes tributaris.
S’aprova la modificació de l’ordinació tributària com segueix:
ARTICLE PRIMER.Es modifica el contingut del títol III de l’Ordinació tributària, el qual queda redactat de
la manera següent:
Títol III.- EXTINCIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, GARANTIES I
RÈGIM SANCIONADOR
Article
21–
INTEGRITAT
FRACCIONAMENT

DEL

PAGAMENT,

AJORNAMENT

I

a) El pagament ha de comprendre l'import total del deute tributari perquè produeixi
l’efecte d’extingir l’obligació tributària.
b) No obstant això, un cop notificada la quota o, si és el cas, el deute tributari,
l’obligat tributari pot sol·licitar l’ajornament o el fraccionament, tant en període
voluntari com de constrenyiment.
Els criteris de concessió d’ajornaments/fraccionaments són els que tot seguit
s’indiquen:
Ajornaments i/o fraccionaments per un període igual o inferior a dos mesos a
comptar de la data de finalització del període de pagament en voluntària de
l’autoliquidació o de la liquidació.
Ajornaments i/o fraccionaments per un període superior al supòsit anterior (a) i
amb un màxim d’onze mesos a comptar des de la data de finalització del període
de pagament en voluntària de l’autoliquidació o de la liquidació prèvia
presentació de garantia en forma d’aval bancari de l’import ajornat o fraccionat.
La no aportació de l’aval en el termini de 30 dies a comptar de la notificació de la
concessió de l’ajornament/fraccionament implicarà la consideració de desistiment de
la petició.
La devolució d’avals serà automàtica en el moment del pagament total del deute i no
requerirà l’adopció d’acord o resolució.
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Superposició del pagament de dues o més liquidacions/autoliquidacions:
Quan coincideixin, alhora, els pagaments de dues o més liquidacions/autoliquidacions
es podrà concedir l’ajornament i/o fraccionament de forma conjunta o successiva, amb
les condicions expressades en l’apartat que correspongui dels anteriors.
L'import mínim de les quotes mensuals dels fraccionaments, en qualsevulla de les
modalitats indicades, serà de 100 €.
c) L’ajornament o el fraccionament comporten l’aplicació de l'interès legal
sobre les quantitats ajornades o fraccionades.
d) En cas d’ajornament, la falta de pagament determina:
1) En període voluntari, l’exigència immediata en via de constrenyiment.
2) En període de constrenyiment, la represa del procediment executiu.
e) En cas de fraccionament, la falta de pagament d’un sol termini determina:
1) En període voluntari, l’exigència immediata per via de constrenyiment de les
quantitats vençudes; si aquestes no s’ingressen, es consideren vençuts els
restants terminis pendents, els quals així mateix s’exigiran per via de
constrenyiment.
2) En període de constrenyiment, la represa dels procediments executius per
raó dels terminis pendents.
Títol IV.- RÈGIM SANCIONADOR
Article 22.- RECAPTACIÓ EN PERÍODE DE CONSTRENYIMENT I
PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Transcorregut el termini de pagament en període voluntari, l’Interventor del
Comú procedeix a certificar i individualitzar els descoberts existents per ser executats
mitjançant recaptació en període de constrenyiment de conformitat amb el que disposa
l’article 60 de la Llei de bases de l’Ordenament Tributari.
L’inici del període de constrenyiment produeix:
a)
la meritació d’un recàrrec del 10% sobre l’import del deute tributari en
concepte de constrenyiment.
b)
El començament de la meritació de l’interès legal.
c)
L’execució del patrimoni del deutor en cas de manca de compliment
total o parcial, en el termini d’un mes, un cop notificat al deutor la
provisió de constrenyiment.
d)
La meritació de les costes, si escau.
Article 23.- INFRACCIÓ TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Tota acció o omissió que comporti l’incompliment de les normes tributàries a què es
refereix la present ordinació és constitutiva d’infracció. Les infraccions tributàries,
previstes en aquesta ordinació es sancionaran mitjançant multa pecuniària, fixa o
proporcional.
Als efectes de la present ordinació les infraccions es classifiquen en greus i lleus.
Modalitats de sancions:
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a) Es infracció simple l’incompliment d’obligacions o de deures tributaris exigits a
qualsevol persona, quan no constitueixin infracció de defraudació. Aquesta
infracció serà sancionada amb una multa pecuniària d’una quantitat corresponent
al 25 % del deute tributari.
b) Son infraccions de defraudació, sancionables, com a màxim, amb multa
corresponent al 50 % del deute tributari:
- deixar d’ingressar total o parcialment els deutes tributaris, sigui per no
presentar declaracions quan sigui procedent segons les normes de cada tribut,
sigui perquè havent-ho de fer, s’ometin dades, elements, quantitats o altres
extrems necessaris per a determinar les bases i les quotes tributàries.
Qualsevol incompliment o vulneració per part del subjecte passiu de la resta de les
obligacions, legals o reglamentàries, derivades de l’aplicació d’aquesta ordinació.
Per graduar les sancions, el Comú té en compte primordialment la gravetat i l’entitat
econòmica dels drets contributius de la infracció i de la seva reiteració.
Instrucció d’expedients, notificacions i al·legacions
Prèviament a l’acte d’imposició d’una sanció el Comú ha d’instruir la tramitació
prèvia d’un expedient sancionador, notificant-se a la persona interessada la proposta de
resolució amb indicació dels fets imputats, el precepte presumptament infringit i la
sanció proposada. La persona interessada disposarà d’un termini de deu dies per al·legar
tot allò que consideri oportú per a la seva defensa.
Transcorregut el termini d’al·legacions, el Comú dicta la resolució que
correspongui que es pot recórrer d’acord amb el previst pel Codi de l’administració. En
tot cas amb la interposició del recurs s’ha d’aportar una fiança que garanteixi l’import
del deute tributari.
Òrgans competents per a la imposició de sancions
Les sancions tributàries son acordades i imposades pel Consell de Comú.
Extinció de les infraccions
La responsabilitat derivada de les infraccions tipificades en aquest article s’extingirà pel
pagament o compliment de les sancions imposades o per prescripció.
Recursos administratius
Contra els actes i resolucions de l’administració comunal en matèria tributària es poden
interposar, en el temps i forma deguda, els recursos previstos pel Codi de
l’administració.
ARTICLE SEGON.El títol III de l’Ordinació Tributària Comunal de data 27 de novembre de 2008 queda
sense contingut.
La Sra. Myriam AVELLANA intervé dient,
Sobre la modificació de l’ordinació Tributària, nosaltres votarem a favor ja que estem
conscients que la situació econòmica que pateix el país demana donar solucions per a
facilitar als nostres ciutadans els pagaments d’aquests tributs. El fraccionament de dos a
onze mesos amb l’aplicació de l’interès legal que s’escau i l’aval bancari permetrà
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escalonar amb quotes definides una millor recaptació dels tributs comunals alhora que
els ciutadans podran gaudir d’un respir de cara a organitzar la seva economia. Aquesta
iniciativa s’inscriu directament dins de les nostres sensibilitats polítiques i dóna pas a
una nova manera d’apropar el ciutadà de l’institució comunal. Només podem lloar-la,
tot i estant conscients que la tasca de gestionar aquests fraccionaments representarà un
increment de feina feixuga per l’administració.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP respon,
En som conscients, els nostres empleats també en son conscients. També he volgut
mencionar en el discurs que en èpoques que hi ha crisis hi ha moments que son pitjors,
que la gent tenen dificultats, son més sensibles, son més exigents i encara s’hi ha
d’abocar un esforç més important, tant de la part política com dels professionals
administratius. Això forma part de les mesures anticrisis. Qualsevol ajuda es ben
vinguda.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA afegeix,
Ens alegrem de que hi hagi aquesta sensibilitat de part dels funcionaris, però hem de
tenir en compte que no hi hagi un augment de personal per facilitar aquestes tasques.
Intervenció
000117/2009-PROPDEP
Intervenció
Vista l’Ordinació de preus públics de data 27 de novembre de 2008, que fou objecte de
publicació al Bopa núm. 86, any 20, de data 3 de desembre de 2008.
S’aprova la modificació de l’ordinació de preus públics com segueix:
ARTICLE PRIMER.Es modifica el contingut de l’article 4, apartat 4.B.10.3.a). de l’Ordinació de preus
públics, el qual queda redactat de la manera següent:
4.B.10.3.- Imports
a) Escola de música
Llibre liceu: 27,00 Euros / unitat
Mòduls:
78,00 Euros / trimestre
Curs complet: 156,00 Euros / trimestre
Matrícula:
50,00 Euros / curs
ARTICLE SEGON
S’afegeix l’Article 4.B.11 a l’Ordinació de preus públics, el qual queda redactat de la
manera següent:

4.B.11.- VENDA DE BÚSTIES
4.B.11.1.- Naturalesa jurídica.
El preu públic per la venda de bústies grava la venda d’aquest material per part
del Comú.
4.B.11.2.- Subjectes passius
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L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
el material.
4.B.11.3.- Import
L’import per l’adquisició és de 70,00 Euros
4.B.2.4.- El Pagament
El preu s’ha de satisfer en el moment d’adquirir el material directament a les
oficines del Comú de la Massana.
L’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS intervé dient,
S’ha instaurat el preu de matrícula de l’escola de música i alhora també s’ha aprovat el
preu de les bústies a 70 €, mentre que les que hi havia anteriorment degut a la tipologia
de la bústia que era de ferro forjat, sortia la petita a 180 € i la gran a 240 €. Ara s’ha
pogut establir un tipus de bústia més econòmica i que farà el mateix servei.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
Un incís sobre les modificacions de preus públics. Veiem inscrit en aquestes
modificacions de preus un import de 27 € corresponent al llibre del Liceu. Aquesta
estipulació ens sorprèn una mica perquè voldríem recordar que en aquesta Assemblea
se’ns va deixar entendre que en el conveni que es va lligar entre el Comú i el Liceu de
Barcelona quedaria tard o d’hora exhaurit. Llavors no veiem pel curs vinent la necessitat
pels pares de comprar llibres, d’una manera anticipada, de l’escola de música.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP contesta dient,
Els llibres del Conservatori no tenen res a veure amb el conveni. Els llibres del Liceu
son llibres que es venen a totes les llibreries que venen llibres de música. Son mètodes i
si en el futur es renuncia el conveni, els llibres poden continuar els mateixos. De fet les
escoles de música estiguin o no adherides al Conservatori del Liceu estan utilitzant
aquests llibres, jo li dic per experiència. No ha canviat res, ja veurem més tard com va
evolucionant. L’únic que ha canviat que no es cobrava es la matrícula.
L’Hble. Sra. Miriam AVELLANA demana,
El Director de música voldrà seguir la mateixa metodologia que fins ara tenia
estipulada?
L’Hble. Sra. Sonia FONT contesta,
La metodologia no canviarà. Els professors adapten certa metodologia com a totes les
escoles es fa. Seguint el model però fent les seves petites aportacions. A més a més el
conveni del Liceu està pagat fins al desembre.
Serveis Públics
000361/2009-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Una vegada feta l’aprovació prèvia per la Comissió Tècnica d’urbanisme de Govern,
s’aprova la modificació d’aquella part del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia
de La Massana que correspon a les normes urbanístiques.
L’Hble. Sra. Miriam AVELLANA diu,
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Votarem a favor de la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia ja
que en l’anterior Consell es va adoptar la resolució prèvia d’aquestes normatives.
Volem afegir que les modificacions que s’han fet ens semblen correctes, que potser
caldrà donar-se un temps per verificar a la pràctica totes les millores o les anomalies que
puguin aparèixer. El nostre company Jaume ens ha dit que hi havia moltes millores,
però que algunes ja semblaven una mica absoletes.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP contesta,
Es veurà a la pràctica, s’ha fet un pas endavant molt important amb la línia que vaig
explicar a l’aprovació provisional i que ara ha estat ja aprovada per la CTU amb algunes
modificacions. Aquestes modificacions que s’han fet hi han treballat els tècnics que
treballen a La Massana i que han aportat les seves modificacions i han mirat d’arreglar
allò que no acabava de funcionar. I ben entès que una normativa es pot canviar sempre
que faci falta. Quan es posa a la pràctica es veu si hi ha algun fallo i es pot corregir més
endavant.
Aquesta normativa el que fa es posar en consonància la normativa comunal amb el
reglament de construcció que ha aprovat recentment el Govern. S’ha fet neteja, molts
articles es repetien de la pròpia llei i per tant això no calia. S’ha adaptat a la normativa
segons les sentències i les resolucions de la CTU que hi havia, s’han corregit alguns
errors. El 85% dels canvis son deguts a l’aprovació del nou reglament de la construcció,
per tant es una cosa que calia fer. Hi hem aportat totes les modificacions que els tècnics
ens han aconsellat.
Serveis Públics
000107/2009-PROPDEP
Serveis Públics
Es ratifica l’Addenda de conveni de cessió dels terrenys afectats pels accessos a la boca
oest del túnel dels dos Valires amb les societats “Materials Riba” i “Unifor”.
Serveis Públics
000108/2009-PROPDEP
Serveis Públics
Es ratifica el conveni de cessió dels terrenys afectats pel desviament de La Massana
amb la societat “BPA-GESTIÓ, S.A.”
Serveis Públics
000109/2009-PROPDEP
Serveis Públics
Es ratifica el conveni de cessió dels terrenys afectats per la desviació de La Massana
amb la societat “Bosca, S.A.”
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA fa constar,
Ens abstenim amb els tres convenis de cessió. L’únic que voldríem saber el que s’afecta
del camí Ral?
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP contesta,
Això no te res a veure amb la continuïtat del camí Ral i simplement afecta a la zona de
la sortida del túnel del Dos Valires que es objecte d’aquesta addenda. El conveni inicial
que ja s’havia aprovat anteriorment preveia un traçat i un cop finalitzat s’ha vist quin es
el traçat i la seva afectació.
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Els altres dos convenis fan referència a la cessió de terrenys pel nou vial de desviació
de La Massana a la carretera d’Ordino, a la zona de les Molleres. Els propietaris estan
desenvolupant el Pla parcial i han fet la cessió a favor de l’Administració.
S’aproven els convenis amb l’abstenció de l’oposició.
Informes de les Juntes de Govern
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
A la Junta de Govern del 25 de març veiem un compromís de contracte amb la societat
Idònia i el Comú de La Massana, per la realització d’Andoflora i dels mercats de Nadal,
durant els tres pròxims anys. Si no posem en dubte el valor emblemàtic d’aquests dos
esdeveniments de la Parròquia, que gaudeix a nivell del país d’un gran èxit d’afluència
si que voldríem posar èmfasis en el preu a pagar per aquesta notorietat. Son gairebé
435.000 €, en total pel lloguer de 20 casetes de fusta. No seria una solució més pràctica
i sobre tot més econòmica pel Comú adquirir definitivament aquestes casetes de fusta
que fan l’encant de les fires i guardar-les en un dels magatzems del Comú?
S’ha mirat fora d’Andorra la possibilitat de comprar-les amb un preu raonable i poderne gaudir cada vegada que el Comú ho desitji?
D’altra banda perquè afavorir una empresa privada d’un servei d’organització
exterioritzat i no fer participar al personal del Comú a fer-se càrrec d’aquestes Fires.
Tornem a repetir que si volem reduir costos i optimitzar recursos no seria més adient
prioritzar solucions pràctiques, factibles i sobre tot assumibles pel Comú?
L’Hble. Sra. Sònia FONT pren la paraula dient,
Primer cal dir que l’any passat si que ens va costar 137.000,- € el que es la Fira
d’Andoflora. Aquest any ens ha costat 75.000,- €, ja que amb el preu de l’any passat
cobrim dos fires que son Andoflora i el mercat de Nadal. Jo crec que Idònia es una
empresa molt vàlida i a més a més totes les activitats que porta també les hauríem de
pagar d’una certa manera.
Jo la sensació que tinc es de que la gent en general està contenta d’aquesta Fira i jo
apostaria per continuar amb aquesta empresa que realment ho fa molt bé.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
Jo no poso en dubte en cap moment l’èxit d’Andoflora i la fira de Nadal. Jo només
plantejo de que hi ha un conveni amb aquesta empresa, el Comú te un contracte de
435.000,-€ per 3 anys, es cert, que hi ha dues fires la d’Andoflora i Fira de Nadal, jo lo
que dic es que raonem des d’un punt de vista a llarg terme. Perquè no podem comprar
les casetes que fan l’encant d’aquestes fires i dipositar-les en els magatzems que tenim i
poder-ne inclús obrir-ho a d’altres fires que es puguin fer? Es una possibilitat que el
primer any ens sortiria car però després es podria aprofitar. Ho dic de cara a una crítica
constructiva. Si una empresa privada fa el seu benefici donant els preus que tenim aquí,
es que hi deu fer el seu benefici. La organització de La Massana Còmic gairebé tot el
personal del Comú participa a fer la Fira de La Massana Còmic perquè sigui més
raonable de preu, dins d’aquesta perspectiva perquè no posaríem el personal del Comú a
fer Andoflora. Al altres Consolats no hi havia una empresa privada, això d’exterioritzar
els serveis te un cost.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP diu,
Agafem la vostra apreciació però tot això no es tant fàcil ni extrapolable. Primerament
abans Andoflora ho organitzava Pro-turisme amb tot una sèrie de gent que treballaven
de forma voluntària, que no hi havia ni molt menys aquest muntatge, però el Comú si
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que hi feia una aportació. En aquells moments que jo formava part de Pro-turisme la fira
costava ja entre 17 i 20 milions de pessetes. Per lo tant entre 100.000 i 120.000 €. Es
feia al carrer, el treball era tot nostre, de persones voluntàries. Justament va fracassar
per això, perquè arriba un moment que el voluntariat sempre son els mateixos i s’ha de
professionalitzar i ho te que fer el Comú.
A nosaltres ja ens a agradaria que tot això ho pogués fer el personal del Comú, però no
poden arribar a tot, malgrat que n’hi ha alguns que ja treballen per organitzar Andoflora.
El fet de mirar de comprar les casetes, també ho em mirat, però primer de tot hi ha
d’haver una partida pressupostària important, després s’han d’emmagatzemar, després
s’han de muntar, tot això es molt complicat. S’hauria de contractar més personal que
treballés per fer esdeveniments, pel manteniment del mateix, l’estoc del material, etc...
Després s’hauria de tenir una partida per la compra del material i de totes maneres, jo
penso, que no es pas la millor opció. Es molt més rendible contractar una empresa que a
més a més organitza els diferents actes.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
A més a més, a part l’aspecte RR.HH. també hi ha d’altres aspectes a tenir en compte
com es l’agilitat i la flexibilitat, una empresa organitzadora pot gestionar molt bé a
nivell dels preus de venda, sabeu que un Comú no pot fer negoci arran d’un lloguer
d’una caseta, i també la gestió dels patrocinadors. Allà hi ha un compte on hi ha uns
ingressos, on hi ha unes despeses, hi ha uns patrocinis, tot això es molt feixuc que es
pugui fer des d’un Comú i per això qualsevol empresa organitzadora d’esdeveniments
esportius pot gestionar els patrocinis, les despeses i tot el que sigui el muntatge
organitzatiu. I lo que no es vol fer es ampliar la plantilla de personal del Comú.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
Jo no crec que s’hagi d’arribar amb aquests extrems de dir, tenim que incrementar el
personal. Estem parlant de 435.000,- €, això em sembla que ens permet comprar unes
casetes i poder-ne disposar. Ningú ha parlat de llogar-les i fer-ne benefici. Quan el Sr.
Cònsol diu que va fracassar el altres anys perquè el personal estava molt cansat de fer
hores extres. Jo crec que si es motiva el personal i de la mateixa manera que el personal
respon pel saló del Còmic, la Fira d’Andoflora abans es feia, i no tinc la sensació que
fracassés perquè no estava organitzat per una empresa privada.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP diu,
Penso que no m’ha entès, no es que el personal estès cansat, no ho organitzava el Comú.
El Comú simplement pagava i ho organitzava la Unió Pro-Turisme. Per això li dic que
jo en formava part i que treballava sense cobrar, era gent que treballava sense cap tipus
de remuneració. Per això al final va fracassar perquè gent disposada a treballar de forma
altruista any darrera any no n’hi ha. Per això va fracassar. S’ha de fer un muntatge
professional i que tingui una continuïtat.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
Jo continuo dient que si una empresa privada ho aconsegueix hi deu tenir la seva part de
benefici, de cara al Comú es podria reorganitzar i plantejar-ho d’una altra manera. Jo ho
dic de manera constructiva, que ho penseu i que potser val la pena per reduir costos i no
dir, ho deixem a una empresa exterior.
L’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS afegeix,
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Tal com diu la Sra. AVELLANA, nosaltres ja hem fet un primer anàlisi en profunditat
per veure si era avantatjós o no pel Comú de fer-ho d’aquesta manera. Però pensem que
es millor pel Comú fer-ho així. Tal com comentava la Consellera FONT amb el preu ho
hem pogut acotar molt i això ens ha permès realitzar uns actes que omplen i donen un
bon servei. Això ens permet no tenir l’stock, no tenir problemes de manteniment. No
obstant seguirem afinant perquè no hi hagi cap desviació respecte a la previsió que
varem fer.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Varem estar calculant el cost de 12 casetes i ja no sortien els números a nivell de
rendibilitat. Aquí a Andoflora estem parlant de 20 stands que d’un any a l’altre poden
anar a més i si comprem les casetes ens limitem al nombre de parades i no ens volem
limitar a 20 expositors.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA continua dient,
Tot depèn del preu de les casetes i de mirar fora d’Andorra el preu que ens podria
arribar a costar però jo penso que no ens tindríem de limitar a 20 i si n’hi ha 30, tant de
bo. Jo penso que de cara a fer una inversió sostenible jo crec que val la pena pensar-s’ho
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Precisament en aquests moments de crisis es important que mirem els preus.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP diu,
Senyora Consellera jo penso que està molt be aquesta reflexió que fa perquè està
pensant lo mateix que nosaltres varem pensar quan es va organitzar això i quan varem
decidir que s’havia de donar a una empresa pública.
A nivell d’intervenció ens varen dir que les fires les havia d’organitzar una empresa, a
tot arreu ho fan així.
Varem estar mirant el preu de les casetes, el lloguer, la rendibilitat, els stocks. Jo li tinc
que dir que si que hem reduït costos perquè amb el preu que hi havia, ja que aquest
contracte ja existia atès que es va adjudicar durant la darrera legislatura, i només
s’augmenta l’IPC. Amb aquest preu es fan tres esdeveniments, Andoflora, el 1er. saló
de la construcció per un Pirineu Sostenible i la fira de Nadal.
La gestió amb aquest aspecte ha estat pensada, ha estat meditada i ha estat valorada i
creguem que es bona perquè pel preu d’Andoflora ara fem tres esdeveniments. De
moment la situació no ens permet fer una inversió a comprar casetes. Aquestes casetes
no son d’Andorra i l’empresa que les lloga en treu una rendibilitat. Costen 60.000,- € i
costa molt d’amortitzar-les.
S’ha treballat molt i s’ha mirat preus i en aquests moments no estem en disposició de
comprar-les. Es va fer un edicte públic i el contracte es vigent fins al 2011.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA, diu,
De una fira que es pagava 140.000,- € ara ha passat a que ens organitzin tres fires, es
com si ens fes un regal aquesta empresa. Si el primer any varem pagar el màxim de preu
i només van fer una fira, ara s’organitza tres fires i sembla que encara els hi tenim de
donar les gràcies. Jo continuo dient de que si estem disposats a pagar 435.000 € encara
que sigui amb tres anys valdria la pena de plantejar-s’ho d’una altra manera i no tenir la
facilitat de passar la responsabilitat a una empresa privada. Es el problema
d’exterioritzar lo que es l’organització i potser estalviar costos.
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L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Perquè no hi hagi cap problema i que ningú no pugui pensar de que hem organitzat
Andoflora aquests anys amb un import i que ara ens fan un regal del cel, .Andoflora
s’ha reconduït, hi han activitats que s’han deixat de fer, s’ha inclòs la fira del Mercat de
Nadal que ja es va començar l’any passat a nivell del departament de dinamització, s’ha
englobat. Hi han coses que s’han organitzats amb el comerços i tot això ha fet un
conjunt. Aquest tema es van tractar a nivell de la comissió de Cultura i el tema de les
casetes es van fer els números a la comissió de Turisme i no sortia rendible de comprarles.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
Veiem a la Junta de Govern del 22 d’abril que el Comú s’ha vist obligat a fer una
ampliació de crèdit de 250.000.- € per respondre a una sentència de la Batllia en
concepte de taxes a retornar a una empresa massanenca.
Podem lamentar aquí l’actuació precipitada per no dir poc curosa de l’administració a
voler recaptar unes taxes de dret d’edificar abans d’haver aprovat la memòria de taxes i
tributs. Aquest greu error sancionat per la Batllia ha generat un increment en el capítol
d’endeutament del Comú que ja es troba prou malmès per aquest any. Volem demanar
des de la nostra posició al Comú que les gestions administratives es facin amb tota la
cura necessària per no arribar en aquestes conseqüències tant agreujants. La situació de
les arques comunals no es pot permetre costos imprevistos d’aquest nivell. Repeteixo
són 250.000,- € i els seus interessos corresponents.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP informa,
Aquí jo li tinc que dir que comptablement es molt senzill d’entendre. Si vostè cobra
250.000,- € i després els ha de retornar l’efecte es zero.
El privat pot recórrer a l’administració i les costes judicials cada u paga les seves. Això
no es res més que un problema d’interpretació amb la meritació de les dates. Hi va
haver una modificació a nivell de la Llei de Finances Comunals. Al mateix moment que
hi havia aquest tràmit en curs va canviar la Llei i aquí hi ha la discrepància, per tant el
Tribunal ha donat la raó al privat, no hi ha res a dir, no es perd res, no es que s’hagi
castigat el Comú a pagar això , si no corresponia, no corresponia, ho ha dit la Justícia.
La Justícia es independent, es sobirana. No es un cost addicional simplement s’ha hagut
de tornar el que es va cobrar de més.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA respon,
Jo diria que lo que diu la Batllia no es pot posar en dubte. Hi ha una sentència i aquesta
sentència s’ha d’executar. Els 250.000,- € estaven a les arques, han sortit. Tot això per
poder tornar aquests diners s’ha tingut de demanar una ampliació de crèdit. Ampliació
de crèdit vol dir un interès que s’ha tingut de pagar.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP diu,
Jo li recomano Sra. AVELLANA que parli amb l’interventor que li dirà exactament lo
que es una ampliació de crèdit i si es paga interès o no es paga interès. Això surt d’una
partida i se’n va amb una altra. Per això no passa al Consell de Comú perquè per això la
Junta de Govern es suficient, perquè es treure els diners d’una partida i posar-los amb
una altra. No fem interpretacions errònies perquè això dóna lloc a mals entesos. A més
aquest tema es va discutir en el seu dia a la Comissió de Finances. Per tant si una cosa
no s’entén jo li prego que ho demani a l’interventor perquè no hi hagi lloc a dubtes o a
interpretacions errònies. Aquí no s’ha demanat un crèdit al banc. Una ampliació de
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crèdit es dins dels mateix pressupost del Comú tal com estableix la Llei de Finances
Comunals.
L’Hble. Sra. Anna BLAZQUEZ intervé dient
Perdoneu la meva desconeixença però la sentència de la Batllia condemna al Comú
únicament a retornar aquests diners o a retornar aquests diners més els interessos
devengats fins al seu cobrament indegut?
L’Hble. Sr. Josep M. contesta,
Només els diners, sense interessos.
L’Hble. Sra. Anna BLAZQUEZ diu,
Em sobta bastant.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP diu,
Simplement es la diferència de l’import que es lo que va reclamar aquesta empresa. De
totes maneres aquesta sentència està a intervenció i es pot consultar.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA manifesta,
Últim encís a les Juntes de Govern, la del 8 d’abril que fa referència a l’edifici dels
Prunyoners a l’Aldosa. No discutirem avui de la concessió signada entre un particular i
el Comú anterior, però si de l’ús que es fa d’aquest edifici que es va construir sobre un
terreny cedit però que va suposar un cost elevat de construcció de gairebé 900.000,- €.
Quina finalitat té i quins esdeveniments es produeixen en aquesta sala de festa poc
aprofitada? Per lo que puc recordar de la comissió de Cultura, un sol particular va
organitzar-hi una festa en tot aquest any passat. Una vegada més podríem parlar de falta
de previsió o d’optimització de recursos logístics. L’edificació d’aquesta sala respon
realment a una necessitat del poble de l’Aldosa? O senzillament es la realització d’un
complex?
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP respon,
Es una necessitat, es una demanda del poble de l’Aldosa que va fer no a l’aquest Comú
ni a l’anterior sinó al Comú del Sr. Garrallà que van ser qui van fer aquest projecte arrel
d’una demanda que va fer en el seu moment el poble de l’Aldosa, més enllà del Quart
fins i tot.
Aquí hi havia un projecte que era molt important, molt gran, preveia un camp de futbol
amb grades, amb un impacte important i amb aquesta mateixa sala. Es va retallar i es va
fer un projecte molt més senzill i adequat al poble de l’Aldosa i a les necessitats.
Nosaltres el varem reorientar i el varem adjudicar. Es una sala que hi ha al poble de
l’Aldosa, que hi ha les dependències del Quart, s’hi fan reunions, s’hi fan diferents
actes. A sobre d’aquesta sala hi ha una plaça, un parc infantil,un camp de petanca i un
camp de futbol a la mida i a les necessitats del poble de l’Aldosa.
Que se’n pot treure més rentabilitat? si, estem amb això. Ens estem plantejant que això
sigui un lloc on entitats o grups artístics o culturals de la Parròquia puguin utilitzar
aquesta sala per fer-hi assaig. Es evident que es una sala del Comú però a l’Aldosa costa
fer-hi coses.
Departament de Socials
000002/2009-P.F.ORDRE
Departament de Socials
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S’aprova modificar l’article 2 del Reglament d’ajudes socials de la Parròquia, reduint
els 3 anys de residència a la parròquia de La Massana a 1 any, per poder optar als ajuts
socials del Comú de La Massana.
Intervenció
000001/2009-P.F.ORDRE
Intervenció
Atèsa la situació que el sector de la construcció viu en aquest moment al nostre país.
Vist que el conveni amb el Govern d’Andorra per el trasllat de les runes del túnel dels
dos Valires al abocador de Beíxalis arriba al seu venciment.
Vist que les demandes per abocar terres a dit abocador son mínimes.
El Comú de La Massana, per tal d’ajudar a la recuperació del sector de la construcció, i
per tal d’evitar que les obres d’acondicionament del abocador de Beíxalis s’aturin, vol
procedir a modificar el preu públic dels abocadors Comunals quedant de la següent
manera:
Servei d’abocador fins a 10.000 tones a 8,00 Euros
Servei d’abocador de 10.001 a 200.000 tones a 6 Euros
Serveis d’abocador superiors a 200.000 tones a 4 Euros.
Les tones pendents d’abocar pagades per les empreses anteriorment a la modificació
d’aquest preu es compensaran amb la diferència de preu per mes volum.
L’Hble. Sr. Míriam AVELLANA diu,
Sobre aquest tema ens abstindrem, si be ens felicitem que el Comú hagi tingut en
compte la dificultat dels constructors a utilitzar els abocadors de la nostra Parròquia i
hagi baixat els preus de la tona de runes per ser atractius, podem lamentar que no s’hagi
tingut en compte la situació de la petita empresa. L’acord pres entre el Comú i la UTE
només beneficia les empreses de gran volum i no permet a les petites empreses i en
particular les de la nostra Parròquia tenir un tracte més afavoridor. La conjuntura
econòmica ens insta a dialogar amb tots els interlocutors de cada ram, que siguin grans
o petits. Per sortir de les dificultats amb aquesta reflexió demanaríem al Comú que al
igual que s’han reunit amb els membres de la UTE ho facin també amb tots els
empresaris massanencs de petita o mitjana talla de manera a trobar un acord més
ambiciós i competitiu per ells també.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP contesta,
Aquí ens hem reunit amb diferents empreses i els petits també en surten beneficiats
perquè de 10 € han baixat a 8 i a 6, pràcticament 10.000 tones pot fer-ho tothom. Però
un abocador perquè funcioni s’ha d’anar a buscar les grans quantitats. Ara mateix de
petits no en ve cap. S’ha de buscar mesures per que l’abocador funcioni. Jo ja els hi he
explicat abans els motius d’aquests tres esglaons, però els petits també es poden ajuntar
i obtenir els mateixos preus. Evidentment això no es definitiu, fa un any estàvem a 10 €,
ara estem al preu mínim a 8, però per un nombre de tones; com més en portes el preu va
baixant. Hi ha parròquies que poden abocar fins i tot gratis. Per baixar la runa a Espanya
abans es pagava ara resulta que cobren. El tema ha canviat i ara amb això podem
incentivar la construcció que es un sector que pateix moltíssim, i l’últim beneficiat
sempre serà l’usuari que voldrà construir. Ara es el que toca, potser d’aquí uns mesos,
un any, haurem de canviar.
L’Hble. Sra. Míriam AVELLANA diu,
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Lo que es cert es que a un petit li costa el doble que a un gros, això es la lectura que
podem fer. Un petit no pot treure tantes tones. Pensem que cal revisar-ho perquè els
petits de La Massana haurien de tenir un preu específic.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP contesta,
No tothom pot transportar terres. Aquestes empreses estan homologades per Govern. Un
constructor normal no pot fer un desmunt no està autoritzat a fer el tractament de
residus.
L’Hble. Sr. Jaume SABATÉ diu,
Un empresa petita amb un camió i una pala no pot ser mai competitiu amb una gran
empresa. A l’aquest constructor li sortirà el doble.
L’Hble. Sr. Josep M. CAMP contesta,
Ara hi havia un preu únic. I l’única empresa que hi abocava era l’empresa autoritzada
per Govern per la runa del túnel dels dos Valires.
S’aproven aquests preus amb l’abstenció de l’oposició.
Administració general
000134/2009-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’aprova la nova composició de les Comissions, fruit de l’entrada de la Consellera Sra.
Anna BLAZQUEZ, com segueix:
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT
Presidenta:
Vicepresidenta:

Sònia FONT SABOYA
Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Miquel LLONGUERAS LLUELLES
Myriam AVELLANA FARRE

ÀREA DE SOCIAL
Presidenta:
Vicepresidenta:

Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Sònia FONT SABOYA
Josep Maria GARRALLÀ COMA
Myriam AVELLANA FARRE

FINANCES I PRESSUPOST
President:
Vicepresident:

Miquel LLONGUERAS LLUELLES
David BARÓ RIBA
Josep Maria GARRALLÀ COMA
Anna BLAZQUEZ MONTANÉ

URBANISME
President:

Josep Maria CAMP ARENY
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Vicepresident:

Arturo Pedro LÓPEZ MATEOS MORENO
Josep Maria GARRALLÀ COMA
Jaume SABATÉ TORRES

SERVEIS PÚBLICS
President
Vicepresident

Arturo Pedro LOPEZ MATEOS MORENO
Josep Maria CAMP ARENY
Miquel LLONGUERAS LLUELLES
Jaume SABATÉ TORRES

VIA PÚBLICA: NETEJA PÚBLICA I PARCS-JARDINS
Presidenta:
Vicepresident:

Sandra BONET SOVILLA
Jordi FITÉ BARÓ
Josep Maria GARRALLÀ COMA
Myriam AVELLANA FARRE

VIA PÚBLICA: CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
President:
Vicepresidenta:

Josep Maria GARRALLÀ COMA
Sonia FONT SABOYA
Sandra BONET SOVILLA
Jaume SABATÉ TORRES

TURISME, COMERC I COMUNICACIÓ
President:
Vicepresidenta:

David BARÓ RIBA
Sandra BONET SOVILLA
Sònia FONT SABOYA
Anna BLAZQUEZ MONTANÉ

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
President:
Vicepresidenta:

Jordi FITÉ BARÓ
Sandra BONET SOVILLA
Sònia FONT SABOYA
Anna BLAZQUEZ MONTANÉ

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’E.M.A.P., S.A.
-

Josep Maria CAMP ARENY (Cònsol Major)
Josep Maria GARRALLÀ COMA (Cònsol Menor)
David BARÓ RIBA (President de Turisme)
Miquel LLONGUERAS LLUELLES (President de Finances)
Anna BLAZQUEZ MONTANÉ (Consellera)
Miquel MEDINA VILLUENDAS (Director d’E.M.A.P., S.A. )

L’Hble. David BARÓ intervé dient,
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Evidentment, posarem a disposició de la nova Consellera, les actes de totes les
comissions per a que es pugui continuar amb una bona línea de treball.
Delegació de funcions
S’aprova la delegació de funcions a l’Hble. Sra. Anna BLAZQUEZ, per la celebració de
matrimonis civils.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 17:55 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari

