ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 12 DE MAIG DE 2016

Avui 12 de maig de 2016, a les 19:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
4
6
7
8
9
11
90

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

David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Cristina Romero Ayuso
Albert Esteve Garcia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
5
10

Capitana
Consellera

Eva Sansa Jordan
Francisca Guerrero Lopez

Actua com a secretària general interina la Sra. Tània PRAT VIDAL.

El cònsol major dóna la benvinguda a tots els presents a l’antiga Casa Comuna i diu: jo
penso que a l’entrar aquí dins es nota un pes de la història, d’haver pres moltes
decisions importants aquí, en aquesta sala. Es nota un...si, podem dir això, un pes de la
història, decisions importants per fer avançar la parròquia de La Massana. És tot un
honor poder tornar a celebrar una Sessió de Consell de Comú ordinària en aquesta sala, i
també així manifestar l’expressió del màxim de respecte amb la institució. També una
reflexió, que també ha de ser vigent també en el futur, i sobretot en aquests moments en
que es parla de nous models d’Estat i de competència i transferències. Continua dient
que aquesta Sessió de Consell s’ha convocat d’acord amb el que disposen els articles
19.b i 21 de l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns. D’acord amb el
que disposen els Articles 23.2 i 23.3. d’aquesta Ordinació no hi ha hagut cap pregunta
proposada ni s’ha presentat cap assumpte a incloure a l’ordre del dia per part dels
consellers de Comú dins del termini establert, per tant es segueix amb l’ordre del dia
previst per la sessió d’avui.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, d’una modificació de l’Ordinació de preus públics.
3. Informació, si escau, del procediment normalitzat d’informació i execució
d’embargaments de diners en comptes corrents, en euros dipositats en entitats bancàries
per raó de deutes tributaris i d’altres de dret públic, i del Protocol de col·laboració entre
les entitats bancàries i el Comú de La Massana.
4. Adjudicació, si escau, del concurs pels treballs d’obres d’eixample de la carretera
secundària 335, fase III B, tram II, a l’Aldosa.
5. Adjudicació, si escau, del concurs públic per la concessió del servei públic comunal
de la recollida de diferents residus al Principat d’Andorra.
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 16, 23 i 30 de març i
6, 13, 20 i 27 d’abril.

RELACIÓ D’ACORDS
1.

Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

S’aprova l’Acta de la sessió de Consell de Comú de data 25 de febrer de 2016 per
unanimitat.
2.

Aprovació, si escau, d’una modificació de l’Ordinació de preus públics.

Esports i Joventut
000034/2016-PROPDEP
Esports i Joventut
Vista l’Ordinació de preus de data 17 de desembre del 2015, que fou objecte de
publicació al BOPA. núm. 87, any 2015, de data 23 de desembre de 2015;
Vist l’apartat B que regula la prestació de serveis;
Atès que s’ha considerat necessari procedir a revisar els preus d’algunes activitats i
afegir-ne de noves;
Es proposa modificar l’Ordinació de preus públics com segueix:

ORDINACIÓ

ARTICLE NOVÉ.1. Es modifica l’article 10.B.7.3i i el seu contingut a l’Ordinació de preus públics, el
qual queda redactat de la manera següent:

ACTIVITAT



VELA



VOLTA A
ANDORRA A PEU
VOLEI PLATJA







PREU
RESIDENT

PREU NO
RESIDENT

PREU NO
RESIDENT
DESCOMPTE
(15% CJ)

330 €

280,50 €

390 €

331,50 €

118 €

100,30 €

215 €

182,75 €

22 €

18,70 €

26 €

22,10 €

100 €

85 €

110 €

93,50 €

35 € (5 dies)
28 € (4 dies)

29,75 € (5 dies)
23,80 € (4 dies)

40 € (5 dies)
32 € (4 dies)

34 € (5 dies)
27,20 € (4 dies)

72 € (5 dies)
57,60€ (4 dies)

61,20 € (5 dies)
48,96 € (4 dies)

80 € (5 dies)
64 € (4 dies)

68 € (5 dies)
54,40 € (4 dies)

VOLEI PLATJA I
ANGLÉS I DINAR
TENIS – PÀDEL

TENIS-PADEL I
DINAR

PREU
RESIDENT
DESCOMPTE
(15% CJ)

2. S’afegeix l’article 10.B.7.3 k i el seu contingut a l’Ordinació de preus públics, el
qual queda redactat de la manera següent:
Esplai diari
• Matí = 3 euros al dia
• Tarda = 7 euros al dia
3. S’afegeix l’article 10.B.7.3 l i el seu contingut a l’Ordinació de preus públics, el
qual queda redactat de la manera següent:
Estiu Jove:
• Activitat: 30 €/ setmana
• Menjador: 7€/ dia
El cònsol explica: com be sabeu sempre el mes de desembre, quan s’aprova el
pressupost, també s’aprova l’Ordinació de preus públics i també la tributària. En aquest
cas és del departament d'Esports i Joventut, amb la presència de la consellera i que s’ha
pogut tractar també a la Comissió. Hi ha noves activitats i per tant requereixen nous
preus, i altres canvis com per exemple la creació d’aquest servei d’esplai diari, que
comporta una tarifa. Això no existia i per tant es posarà en marxa a partir del mes de
setembre. Era un punt molt important que es volia tirar endavant de cara al setembre.
Per tant aprofitem per fer aquesta refosa en els preus públics. Demana si hi ha alguna
intervenció a fer al respecte.
L’Hble. Sr. Albert Esteve intervé i diu què esta completament d’acord i felicita a la
majoria per aquesta iniciativa de oferir la possibilitat de l’esplai diari.
El cònsol recorda que serà a partir del setembre, de cara al nou curs.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

3.

Informació, si escau, del procediment normalitzat d’informació i execució
d’embargaments de diners en comptes corrents, en euros dipositats en
entitats bancàries per raó de deutes tributaris i d’altres de dret públic, i del
Protocol de col·laboració entre les entitats bancàries i el Comú de La
Massana.

Administració general
000033/2016-PROPDEP
Administració general
S’informa del “Procediment normalitzat d’informació i execució d’embargaments de
diners en comptes corrents en euros dipositats en entitats bancàries per raó de deutes
tributaris i d’altres de dret públic” i del “Protocol de col·laboració entre les entitats
bancàries i el Comú de La Massana ”.
El cònsol explica que és una feina que s’emmarca en tot el projecte en que estem
treballant tots els Comuns, des de fa 2 anys. Com sabeu va entrar en vigor la Llei de
Bases d’Ordenament Tributari el dia 1 de gener del 2016 i per tant calia adaptar-se.
Com també sabeu ara també els Comuns ja podem procedir a executar, a través ja sigui
dels saig, que per cert demà juraran els nous saig a andorra, o a través d’aquest Protocol
de col·laboració entre els Comuns, cada Comú amb els diferents bancs del País. Una
vegada passa per període voluntari és quan, en cas que hi hagin deutors, s’entrarà un
procediment d’executiva. Això ha requerit uns diferents protocols, una adaptació a
nivell dels sistemes d’informació i sistemes informàtics. Ara cada Comú signa aquest
Protocol amb cada entitat bancària i d’aquesta forma cada Comú ara podrà procedir a
través d’uns fitxers, a executar en els comptes, però no hi ha un embragament del
compte, sino que si una persona deu 50 €, es va a buscar al compte aquests 50 € i
s’agafen. Per tant no s’embarga el compte sino només anar a buscar la quantitat que
deu. Això és un treball què s’ha fet amb l’Associació de Bancs d’Andorra, que s’ha
treballat en reunió de cònsols. També en el núvol teniu tant el què és el Protocol de
col·laboració, com també tot el procediment què és bastant feixuc i molt tècnic, de com
es fa tot plegat des de que es tramet al banc i com et retorna després l’import.
Segurament ho heu pogut llegir, la veritat és què és molt tècnic. Ho ha treballat des del
Comú l’interventor, amb els altres interventors i amb els diferents departaments de
finances. Això es podrà signar properament amb els bancs i una vegada el Consell
Superior de Justícia ens transmeti als Comuns els deutes que no hauran ells tirat
endavant i executat, i què no estiguin prescrits, ja podrem procedir els Comuns a
executar a través dels bancs i, si escau, també a través de la figura del saig.
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova, tant el Protocol com el procediment, per
unanimitat.

4. Adjudicació, si escau, del concurs de treballs d’obres d’eixample de la
carretera secundària 335 fase 3 B, tram 2, a l’Aldosa.
Serveis Públics
000233/2016-CONTRACTACIÓ
CONSTRUCTORA D'OBRES PUBLIQUES, S.A.
SERVEIS PÚBLICS

Vist l'anàlisi de les ofertes presentades, efectuat pel servei tècnic, es proposa adjudicar
els treballs d'obres d'eixample de la carretera secundària 335, fase III B, tram II, a
L'Aldosa de La Massana, a l'empresa amb millor puntuació SIMCO, SAU, per un
import de 152.049,65€ (IGI inclòs) amb un termini de 60 dies hàbils.
El cònsol intervé i diu: estem doncs al departament de Serveis Públics. A la partida
d’inversió per aquest any 2016, tal i com estava pressupostat amb un dels projectes què
avui es compromet, amb aquesta adjudicació. Com que l’import supera els 100.000 €,
recordeu que a banda de passar-lo per comissió i Junta de Govern, també s’ha d’aprovar
per Consell de Comú, com és el cas. S’ha fet un concurs nacional, i han hagut vàries
ofertes i la que ha tingut millor puntuació, en aquest cas és aquesta empresa per aquest
import de 152.000€. Aquí destacar què aquest concurs es va treure amb la modalitat
“urgent” perquè com estem parlant de l’eixample de la carretera secundària al mig del
poble de l’Aldosa, i així ja acabar tot l’eixample què estava previst inicialment. Si què
es voldria començar ja a executar, a partir de la setmana vinent començarien les obres.
La idea és què almenys la part què toca a la carretera secundària es pugui finalitzar amb
un període ràpid, com veieu, i què estigui acabat pel Tour de França que, com be sabeu,
passarà pel poble de l’Aldosa el mes de juliol. Estem coordinats a través del president
de la comissió, el Sr. Raul Ferré i també amb Govern per després asfaltar. La idea és
que puguem iniciar aquestes obres la setmana vinent, si el temps ho permet, i esperem
que si, i acabar-ho el més aviat possible. Després i haurà un altra fase què serà aquella
connexió, a través d’un vial, què dóna accés a una urbanització que també es millora,
així com un pas peatonal enjardinat. Per tant avui el motiu d’aquest Consell de Comú
que s’ha avançat justament era per poder procedir a adjudicar aquesta obra, enlloc
d’esperar a finals de mes i així guanyar uns quants dies per l’execució dels treballs, ja
que volem que estiguin acabats pel Tour.
No havent-hi cap demanda d’informació al respecte es sotmet la proposta a votació i
s’aprova per unanimitat.

5. Adjudicació, si escau, del concurs públic per la concessió del servei públic
comunal de la recollida de diferents residus al Principat d’Andorra.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000298/2016-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Vistes les ofertes presentades, es proposa ratificar l’adjudicació feta per el Comú
d’Encamp, prèviament facultat a tal efecte, pel “Concurs Públic per la concessió del
servei públic comunal de la recollida de diferents residus al principat d’Andorra” a la
societat PIRINENCA DE SERVEIS, SA per un import de 424.946,14 €; així com el
retorn econòmic de 15€ /tona de paper/cartró i 30 € /tona per metalls i plàstics
recuperats, per un termini de 8 anys, prorrogable amb un màxim de 2 anys.
El cònsol explica: és un concurs nacional mancomunat, a nivell de tots els 7 Comuns.
De fet és un dels concursos més grans per què estem parlant d’una adjudicació que
arriba per any a més de 3 milions d’euros. En aquest cas el fet de mancomunar aquest
concurs i per tant fer una recollida de tots els diferents residus que hi ha a la parròquia
amb els altres Comuns, tret d’algunes faccions com per exemple el Comú d’Andorra la
Vella i Sant Julià no fan, però ara ho faran en un altre concurs a part, això en suposa

passar de una partida variable què teníem pressupostada cada any i que podia variar, a
una partida fixa de com a màxim 424.946 €. De sortida el canvi important és que a
nivell de pressupostar serà molt més senzill per què serà una partida fixa i no serà
variable cada any, i sobretot també ens permetrà estalviar uns 12.000 € per any. I
sobretot en aquest nou concurs hi ha d’altres millores importants com pot ser a nivell
dels nous equipaments, millors serveis a nivell de rentat de contenidors, a nivell de
neteges, a nivell també de control, de sistema informàtic...doncs tot s’actualitza molt
més per tenir a més a més un millor servei i poder oferir també un millor servei als
nostres ciutadans. D’altra banda també s’incorpora, que no estava fins ara, aquest retorn
econòmic de 15 € per tona que això no ho teníem fins ara per paper i cartró, i els 30 €
per tona pels metalls i plàstics recuperats. Per tant hem fet un pas més endavant tots els
Comuns, mancomunant, amb aquesta nova adjudicació què ens permet també estalviar i
tenir un millor servei. Això seria a partir del mes de juliol que entraria en vigor aquest
nou concurs. Aquí el tret diferenciat és què en un anterior Consell, vam delegar al Comú
d’Encamp què licités i fes l’adjudicació, i així s’ha fet al nom de tots els Comuns.
Es sotmet a votació i s’aprova aquesta adjudicació per unanimitat.

6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 16, 23 i 30 de
març i 6, 13, 20 i 27 d’abril.
El cònsol explica què són les actes què també es troben totes publicades al “OneDrive” i
què han estat trameses a tots els consellers de Comú amb la deguda antelació, per a la
seva corresponent informació.
No havent-hi cap intervenció o aclariment sobre alguna acta en concret de Junta de
Govern, s’entén què la corporació es dóna per informada de tots els acords què es
prenen per Junta de Govern.

No havent-hi més assumptes a tractar a l’ordre del dia, l’Hble. Sr. David Baró aixeca la
sessió a les 19.18h, destacant que és molt més confortable fer aquí el Consell de Comú,
què ens veiem molt més i per tant, es pot plantejar de tornar a repetir aquesta Sessió
ordinària a la Casa Comuna vella.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general interina

