ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 26 DE FEBRER DE 2015

Avui 26 de febrer de 2015, a les 11:05 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
3
4
5
6
7
8
9
90
91
92

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

David Baró Riba
Olga Molné Soldevila
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Robert Albós Saboya
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
2

Cònsol Menor

Raül Ferré Bonet

El cònsol major dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de
Consell que 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 establert.
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Delegació, si escau, a la Junta de Govern la resolució dels recursos
administratius que s’interposin contra els actes administratius i
resolucions adoptades pels òrgans del Consell de Comú de La Massana.
3. Aprovació, si escau, dels crèdits reconduïts a l’any 2015.
4. Aprovació, si escau, de la subvenció a la Llar d'infants Causes Pies.
5. Aprovació, si escau, de diverses previsions de despesa.
6. Informació de la convocatòria d’un concurs d’obres de construcció de
l'edifici dels Arcs.

7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 3, 10 de
desembre de 2014; 14, 21, 22 i 28 de gener; 4, 11 de febrer del 2015.
Abans de començar el Consell de Comú, el cònsol fa referència a la presència d’un
important nombre de persones. Aquest fet es deu a què avui és vol retre homenatge, per
part del Comú, al Sr. Jorge Manuel Rodrigues Alves. Demana què tots els membres del
Consell i els presents a la sala es posin drets i comença el discurs dient:
“Hem decidit, entre tots els membres del Consell de Comú, i amb la col·laboració i la
implicació dels treballadors del Comú de La Massana, de fer un sincer homenatge
perquè el Jorge és una d’aquelles persones que ha vist una mica de tot, durant els més
de 26 anys que presta els seus serveis al departament de via pública, netejant carrers
molt activament, traient neu, ajudant a la mecànica dels vehicles, una mica de tot el què
calgués per anar fent avançar la parròquia. Aquests van ser uns anys de feina
complicats, perquè la via pública no és gens fàcil. Entre tots hem de fer aquesta reflexió,
del treball que es fa dia a dia i que es pot veure aquest dies, amb els altres companys
traient la neu quan neva molt sovint, i amb la feina que hi ha per tindre una parròquia
maca, sempre agradable, ben florida i ben neta, com és el cas de La Massana, Això és
un exercici físic molt constant que suposa molt sacrifici i que està sotmès a les
inclemències del temps; a la via pública sempre estan pendents d’aquest fred extrem, de
la pluja i de la neu. Sincerament, Jorge, no tenim paraules d’agraïment per tot el què has
dedicat en tots aquest anys en benefici de la parròquia de La Massana. Per tant, ara què
deixes de treballar al Comú, no per la teva voluntat sinó per circumstàncies de la vida
què poden passar, no tenim prou paraules d’agraïment. Hem volgut fer aquest
homenatge molt, molt sincer a la teva feina, és un moment emotiu perquè a tots ens
agradaria què continuessis treballant amb nosaltres. Sabem que continuaràs estant entre
nosaltres i amb la parròquia de La Massana que tant t’estimes. Volem fer, doncs, en
nom del Comú i de tots el treballadors, alguns dels quals els veiem aquí una mica
emocionats i et volem desitjar molts, molts ànims, et volem agrair molt profundament
aqueta feina què has fet per La Massana aquests 26 anys i ho diem amb molta sinceritat.
Enhorabona, moltes gràcies per tot el què has fet, et desitgem el millor i, evidentment,
contacta amb nosaltres per tot el què puguis necessitar. Gràcies Jorge Manuel.”
El cònsol agraeix la presència de tots els qui assisteixen a l’homenatge.

RELACIÓ D’ACORDS

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
El cònsol diu que és una acta què s’ha transmès amb la deguda antelació a tots el
membres del Consell de Comú. Demana si hi ha alguna aportació a fer sobre alguna
qüestió o algun aclariment que s’hagi de fer i, no havent-hi cap, s’aprova l’acta per
unanimitat.

2. Delegació, si escau, a la Junta de Govern la resolució dels recursos
administratius que s’interposin contra els actes administratius i resolucions
adoptades pels òrgans del Comú de La Massana.

Administració general
000021/2015-PROPDEP
Administració General i secretaria
Es proposa delegar a la Junta de Govern la resolució dels recursos administratius que
s’interposin contra els actes administratius i resolucions adoptades pels òrgans del
Comú de La Massana, salvat en aquells supòsits en que la Llei preveu expressament
com a competent el Consell de Comú, en quin cas el recurs es formularà davant el
mateix Consell de Comú.
El cònsol explica que és una proposta tractada a la última reunió de cònsols i que s’ha
d’anar aprovant per tots els Consells de Comú i que a La Massana ho faríem avui, si
escau.
És una proposta d’aprovació de l’ordinació de la delegació a la Junta de Govern de la
resolució dels recursos administratius ordinaris, que siguin interposats contra els actes
administratius adoptats pel Comú de La Massana.
Aquesta Ordinació és el resultat de l’aprovació per part del Consell General de la Llei
45/2014 del 18 de desembre que és la modificació del Codi de l’Administració. Es
modifica sensiblement el procediment administratiu en el sentit de què el règim actual
dels recursos administratius, segons el qual els actes i les resolucions comunals podien
ser, fins a la data, objecte de recurs d’alçada davant del Govern d’Andorra; ara serà
sempre davant del Consell de Comú. Aquest és el canvi què s’ha fet en el Codi de
l’Administració i per tant a partir d’avui i d’aquesta modificació que s’ha fet en el
Consell General, una modificació legislativa, contra els actes o resolucions dels
Comuns, es podrà interposar recurs administratiu davant del Consell de Comú.
Per tant, en compliment d’aquest mandat legal que es va legislar, la present Ordinació
estableix què tots els recursos administratius seran resolts per la Junta de Govern
excepció feta, com no podia ser d’una altra manera, d’aquells supòsits què la llei disposi
de que el recurs ha de ser resolt per Consell de Comú.
És una Ordinació que tots tenim aquí, per actualitzar en funció dels canvis què s’han fet
en el Codi de l’Administració i, per tant, seria la Junta de Govern qui resoldria per una
qüestió d’agilitat, excepte aquells casos on hagi de ser resolt pel Consell de Comú.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació i s’aprova per
unanimitat.

3. Aprovació, si escau, dels crèdits reconduïts a l’any 2015.
Intervenció
000018/2015-PROPDEP
Intervenció
Es proposa aprovar els crèdits reconduïts a l’any 2015 per un import de 440.817,81 €.
Aquests crèdits reconduïts es financen mitjançant el superàvit previst de liquidar de
l’execució pressupostaria corresponent a l’exercici 2014.
El cònsol explica què es tracta del llistat que tots tenen i que no s’entrarà a llegir-lo. En
qualsevol cas si hagués algun tema de què s’hagués de parlar, es farà.
Continua dient que com be saben, al desembre s’aprova un pressupost inicial que és el
pressupost de l’any 2015, que entra en funcionament a partir del dia 1 de gener. Les

adjudicacions que s’hagin fet en el decurs de l’any 2014 i que no s’hagin encara liquidat
o pagat, és el que anomenem els reconduïts.
Això és el que ara s’afegirà en el pressupost inicial, són unes adjudicacions que s’han
fet i que, o han estat parcialment ja realitzades o estan pendents d’acabar com poden ser
per exemple algunes obres, el cadastre comunal; obres com la de l’edifici els Arcs, que
una gran part s’ha fet l’any passat amb pressupost 2014 i que ara queda alguna cosa
pendent aquest any 2015, però amb pressupost 2014. També en relació al que sigui
cadastre.
Es tracta d’una xifra no massa important, estem parlant de 444.000 Euros, anys enrere
s’havien parlat de 3 o 4 milions d’euros; evidentment quan es feia molta més inversió.
Demana si hi ha algun aspecte què vulguin comentar dins d’aquests reconduïts que són
fruit del treball de les diferents comissions i també de les adjudicacions què hi ha hagut
en aquest mateix Consell de Comú. Afegeix que és un simple tràmit què s’ha de fer
sempre abans de finals del mes de febrer, que és el què marca la llei, i per això es tracta
avui en aquest Consell de Comú.
1
Incorporació de Romanent:2014-N/100/9120000/2260000C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/200/9200000/21500C

Incorporació de Romanent:2014-N/200/9200000/22000C

Incorporació de Romanent:2014-N/200/9200000/22140C

Incorporació de Romanent:2014-N/200/9310000/22750C

Incorporació de Romanent:2014-S/100/9120000/22750C

201500001407
REMV
2015/S/200/9200000/22140/
Productes de neteja

19,00

201500001408
REMV
2015/S/200/9310000/22750/
Estudis econòmics

15.124,75

201500001409
REMV
2015/S/100/9120000/22750/
Estudis econòmics

1.029,17

201500001410
REMV
2015/S/700/1720000/22701/
Neteja de boscos

4.889,62

201500001411
REMV
2015/S/202/9203000/22780/

6.885,00

Núm. Bé

7
Incorporació de Romanent:2014-S/700/1720000/22701C

Epígraf

26,75

Núm. Bé

6

Epígraf

201500001406
REMV
2015/S/200/9200000/22000/
Material d'oficina ordinari

Núm. Bé

5

Epígraf

9,72

Núm. Bé

4

Epígraf

201500001405
REMV
2015/S/200/9200000/21500/
Reparació i conservació mobiliari i efectes

Núm. Bé

3

Epígraf

30,00

Núm. Bé

2

Epígraf

201500001404
REMV
2015/S/100/9120000/2260000/
Atencions protocol·làries i de representació

Núm. Bé

8
Incorporació de Romanent:2014-N/202/9203000/22780C

Manteniment aplicacions informàtiques

Epígraf

Núm. Bé

9
Incorporació de Romanent:2014-N/202/9220000/22780C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/300/1510000/22752C

Incorporació de Romanent:2014-N/201/9202000/16300C

Incorporació de Romanent:2014-N/201/9202000/22090C

Incorporació de Romanent:2014-N/201/9202000/22752C

Incorporació de Romanent:2014-N/202/3320000/60600C

Incorporació de Romanent:2014-N/202/9203000/60600C

Incorporació de Romanent:2014-N/202/9310000/64000C

Incorporació de Romanent:2014-N/300/1510000/60900C

1.113,81

201500001417
REMV
2015/S/202/3320000/60600/
Equips informàtics

2.211,00

201500001418
REMV
2015/S/202/9203000/60600/
Equips informàtics

958,00

201500001419
REMV
2015/S/202/9310000/64000/
Aplicacions informàtiques

31.500,00

201500001420
REMV
2015/S/300/1510000/60900/
Pla d'urbanisme

80.500,00

201500001421
REMV
2015/S/300/1610000/60320/
Utillatge

8.511,35

Núm. Bé

18
Incorporació de Romanent:2014-N/300/1610000/60320C

Epígraf

201500001416
REMV
2015/S/201/9202000/22752/
Estudi tècnics

Núm. Bé

17

Epígraf

484,75

Núm. Bé

16

Epígraf

201500001415
REMV
2015/S/201/9202000/22090/
Altre material

Núm. Bé

15

Epígraf

778,00

Núm. Bé

14

Epígraf

201500001414
REMV
2015/S/201/9202000/16300/
Despeses de formació de personal

Núm. Bé

13

Epígraf

2.150,00

Núm. Bé

12

Epígraf

201500001413
REMV
2015/S/300/1510000/22752/
Estudis tècnics

Núm. Bé

11

Epígraf

815,10

Núm. Bé

10

Epígraf

201500001412
REMV
2015/S/202/9220000/22780/
Manteniment aplicacions informàtiques

Núm. Bé

19
Incorporació de Romanent:2014-N/300/1640000/21200C

201500001422
REMV
183,00
2015/S/300/1640000/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

Epígraf

Núm. Bé

20
Incorporació de Romanent:2014-N/300/2312000/21200C

Epígraf

Núm. Bé

21
Incorporació de Romanent:2014-N/300/3231000/21200C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/300/3320000/21200C

Incorporació de Romanent:2014-N/300/4500000/21200C

Incorporació de Romanent:2014-N/300/4500000/22752C

Incorporació de Romanent:2014-N/300/9200000/21200C

Incorporació de Romanent:2014-N/300/9201000/22190C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1330000/21300C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1330000/21740C

167,70

201500001430
REMV
8.060,06
2015/S/400/1330000/21300/
Manteniment maquinària, instal·lacions i equipaments

201500001431
REMV
2015/S/400/1330000/21740/
Senyalització

2.142,25

201500001432
REMV
2015/S/400/1330000/22130/
Vestimenta

16.373,00

Núm. Bé

29
Incorporació de Romanent:2014-N/400/1330000/22130C

Epígraf

201500001429
REMV
2015/S/300/9201000/22190/
Altres subministraments

Núm. Bé

28

Epígraf

201500001428
REMV
183,00
2015/S/300/9200000/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions

Núm. Bé

27

Epígraf

188,10

Núm. Bé

26

Epígraf

201500001427
REMV
2015/S/300/4500000/22752/
Estudis tècnics

Núm. Bé

25

Epígraf

201500001426
REMV
763,45
2015/S/300/4500000/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

Núm. Bé

24

Epígraf

201500001425
REMV
44,41
2015/S/300/3320000/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

Núm. Bé

23

Epígraf

201500001424
REMV
183,00
2015/S/300/3231000/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

Núm. Bé

22

Epígraf

201500001423
REMV
448,36
2015/S/300/2312000/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

Núm. Bé

30
Incorporació de Romanent:2014-N/400/1631000/21400C

201500001433
REMV
2015/S/400/1631000/21400/
Manteniment material de transport

1.394,32

Epígraf

Núm. Bé

31
Incorporació de Romanent:2014-N/400/1631000/22130C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1631000/22140C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1631000/22190C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1632000/22710C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1710000/21300C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1710000/22730C

Incorporació de Romanent:2014-N/602/4320000/2268027C

Incorporació de Romanent:2014-N/602/9220000/22761C

Incorporació de Romanent:2014-N/700/1700000/2260031C

201500001439
REMV
2015/S/400/1710000/22730/
Manteniment parcs infantils

1.027,86

201500001440
REMV
2015/S/602/4320000/2268027/
Despeses Oficina de Turisme

75,20

201500001441
REMV
2015/S/602/9220000/22761/
Desp. comunicació, pub. i impressions

5.511,25

201500001442
REMV
2015/S/700/1700000/2260031/
Commemoració dies internacionals

100,00

Núm. Bé

40
Incorporació de Romanent:2014-N/700/1711001/21200C

Epígraf

201500001438
REMV
943,94
2015/S/400/1710000/21300/
Manteniment maquinària, instal·lacions i equipamen

Núm. Bé

39

Epígraf

11.328,68

Núm. Bé

38

Epígraf

201500001437
REMV
2015/S/400/1632000/22710/
Treta de neu

Núm. Bé

37

Epígraf

564,30

Núm. Bé

36

Epígraf

201500001436
REMV
2015/S/400/1631000/22190/
Altres subministraments

Núm. Bé

35

Epígraf

333,88

Núm. Bé

34

Epígraf

201500001435
REMV
2015/S/400/1631000/22140/
Productes de neteja

Núm. Bé

33

Epígraf

6.139,84

Núm. Bé

32

Epígraf

201500001434
REMV
2015/S/400/1631000/22130/
Vestimenta

201500001443
REMV
731,50
2015/S/700/1711001/21200/
Manteniment d'edificis i altres construccions

Núm. Bé

41
Incorporació de Romanent:2014-N/300/1650000/6073010C

201500001444
REMV
2015/S/300/1650000/6073010/
Xarxa enllumenat

557,58

Epígraf

Núm. Bé

42
Incorporació de Romanent:2014-N/300/4501000/60910C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/300/4591006/6023000C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1330000/60713C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1620000/60810C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1631000/60310C

Incorporació de Romanent:2014-N/500/3231000/2268026C

Incorporació de Romanent:2014-N/500/3320000/22010C

Incorporació de Romanent:2014-N/500/3320000/2262000C

Incorporació de Romanent:2014-N/500/3320000/60800C

10.806,77

201500001451
REMV
2015/S/500/3320000/22010/
Premsa, revistes i llibres

340,00

201500001452
REMV
2015/S/500/3320000/2262000/
Festes i actes lúdics biblioteca

93,60

201500001453
REMV
2015/S/500/3320000/60800/
Equipament cultural

1.880,01

201500001454
REMV
2015/S/500/3342000/22741/
Andoflora / Mercat de Nadal

2.451,11

201500001455
REMV
2015/S/500/3350000/22190/
Altres subminitraments

175,56

Núm. Bé

51
Incorporació de Romanent:2014-N/500/3342000/22741C

Epígraf

201500001450
REMV
2015/S/500/3231000/2268026/
Escola d'art

Núm. Bé

50

Epígraf

715,83

Núm. Bé

49

Epígraf

201500001449
REMV
2015/S/400/1631000/60310/
Maquinària

Núm. Bé

48

Epígraf

201500001448
REMV
17.434,98
2015/S/400/1620000/60810/
Contenidors i condicionaments contenidors

Núm. Bé

47

Epígraf

8.269,97

Núm. Bé

46

Epígraf

201500001447
REMV
2015/S/400/1330000/60713/
Parades de bus

Núm. Bé

45

Epígraf

201500001446
REMV
60.623,72
2015/S/300/4591006/6023000/
Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)

Núm. Bé

44

Epígraf

56.525,00

Núm. Bé

43

Epígraf

201500001445
REMV
2015/S/300/4501000/60910/
Cadastre Comunal

Núm. Bé

52
Incorporació de Romanent:2014-N/500/3350000/22190C

Epígraf

Núm. Bé

53
Incorporació de Romanent:2014-N/500/3381000/2262000C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/600/2310000/2268053C

Incorporació de Romanent:2014-N/600/2310000/48286C

Incorporació de Romanent:2014-N/600/2311000/21500C

Incorporació de Romanent:2014-N/600/2311000/2262000C

Incorporació de Romanent:2014-N/601/2310001/2264000C

Incorporació de Romanent:2014-N/601/2310001/2268024C

Incorporació de Romanent:2014-N/601/3410000/2268000C

Incorporació de Romanent:2014-N/601/3410002/2268000C

830,01

201500001461
REMV
2015/S/601/2310001/2264000/
Formació acció social joventut

381,30

201500001462
REMV
2015/S/601/2310001/2268024/
Centre de lleure per joves

562,71

201500001463
REMV
2015/S/601/3410000/2268000/
Promoció cultural, turística i esportiva

107,10

201500001464
REMV
2015/S/601/3410002/2268000/
Promoció cultural, turística i esportiva

2.208,11

Núm. Bé

62
Incorporació de Romanent:2014-N/602/4320000/22310C

Epígraf

201500001460
REMV
2015/S/600/2311000/2262000/
Festes i actes lúdics

Núm. Bé

61

Epígraf

238,26

Núm. Bé

60

Epígraf

201500001459
REMV
2015/S/600/2311000/21500/
Reparació i conservació mobiliari i efectes

Núm. Bé

59

Epígraf

165,00

Núm. Bé

58

Epígraf

201500001458
REMV
2015/S/600/2310000/48286/
Ajuts socials i subvencions

Núm. Bé

57

Epígraf

73,91

Núm. Bé

56

Epígraf

201500001457
REMV
2015/S/600/2310000/2268053/
Programes i projectes socials

Núm. Bé

55

Epígraf

175,63

Núm. Bé

54

Epígraf

201500001456
REMV
2015/S/500/3381000/2262000/
Nadal i reis

201500001465
REMV
2015/S/602/4320000/22310/
Transport públic Parroquial

12.070,84

201500001466
REMV
2015/S/602/4320000/22754/
Pla de reactivació turístic

300,00

Núm. Bé

63
Incorporació de Romanent:2014-N/602/4320000/22754C

Epígraf

Núm. Bé

64
Incorporació de Romanent:2014-N/700/1700000/2268054C

Epígraf

Incorporació de Romanent:2014-N/700/1711000/60725C

Incorporació de Romanent:2014-S/300/4501000/60910C

Incorporació de Romanent:2014-S/300/4591006/6023000C

Incorporació de Romanent:2014-N/400/1330000/60310C

Incorporació de Romanent:2014-N/500/3342000/60500C

Incorporació de Romanent:2014-N/601/3410001/2268041C

201500001471
REMV
2015/S/400/1330000/60310/
Maquinària / Emissores

4.230,10

201500001472
REMV
2015/S/500/3342000/60500/
Mobiliari

913,53

201500001592
REMV
2015/S/601/3410001/2268041/
Esports d'estiu

4.563,54

201500001593
REMV
2015/S/601/3410005/2268020/
Activitats extraescolars

16.594,09

Núm. Bé

71
Incorporació de Romanent:2014-N/601/3410005/2268020C

Epígraf

201500001470
REMV
21.214,90
2015/S/300/4591006/6023000/
Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)

Núm. Bé

70

Epígraf

5.250,00

Núm. Bé

69

Epígraf

201500001469
REMV
2015/S/300/4501000/60910/
Cadastre Comunal

Núm. Bé

68

Epígraf

247,66

Núm. Bé

67

Epígraf

201500001468
REMV
2015/S/700/1711000/60725/
Parc natural de Coma Pedrosa

Núm. Bé

66

Epígraf

893,87

Núm. Bé

65

Epígraf

201500001467
REMV
2015/S/700/1700000/2268054/
Cos de voluntaris per la natura

Núm. Bé
TOTAL Euros:

444.817,81

L’Hble. Sr. David Baró demana si hi ha alguna intervenció al respecte, o alguna
demanda d’aclariment i, no havent-hi cap, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat

4. Aprovació, si escau, de la subvenció a la Llar d'infants Causes Pies.
Administració general
000118/2015-CONTRACTACIÓ
Administració General i secretaria

Es proposa atorgar la subvenció d'aquest any a la Llar d'infants Causes Pies, per un
import de 216.000 €.
El cònsol informa què ara s’entrà en una sèrie de propostes de despesa que, com superen
un llindar, doncs s’han de passar per Consell de Comú.
És el cas de la subvenció habitual que es fa a la Llar d'infants Causes Pies que, com
recorden, no és una Llar d’infants comunal però si que el Comú participa i és un dels 3
membres de les Causes Pies. Cada any s’aporta una subvenció, enguany s’ha reduït
l’aportació perquè Causes Pies es nodreix d’altres ingressos i ara concretament també
dels ingressos que venen dels lloguers de la fàbrica d’aigua d’Arinsal, fet que ens
permet reduir l’aportació i que ara queda en 216.000 €, enlloc d’uns 400.000 € que hi
havia hagut ara fa uns 3 o 4 anys.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Aprovació, si escau, de diverses previsions de despesa
Via Pública i Parcs i Jardins
000023/2015-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar el compromís de despesa a G.A.V., S.A. en concepte d'hora gratuïta
i de les targetes dels aparcaments verticals, per l'any en curs, per un import de 230.000€.
El cònsol explica que és un import superior al llindar i per tant s’ha de passar per
Consell de Comú. Es tracta del concepte d’hora gratuïta als aparcaments, també de
targetes d’aparcaments verticals, i també del manteniment dels espais comuns tant al
Comú com a les Fontetes. Tot això s’engloba per fer l’aportació a l’empresa G.A.V.,
S.A. que és la que té la concessió dels dos aparcaments.
El cònsol demana si hi ha alguna intervenció al respecte i es sotmet la proposta a
votació. Hi ha 8 vots a favor per part de la majoria i 3 abstencions per part de la
minoria.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000104/2015-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Es proposa aprovar la reserva de crèdit a “PIRE,S.A.” per fer front a la despesa de
recollida dels residus sòlids urbans de l’any 2015, per un import de 163.600,00 €.
L’Hble Sr. David BARÓ exposa que es tracta d’un concurs públic i que cada any s’ha
de passar la reserva de crèdit a l’adjudicatari.
No havent-hi cap objecció, s’aprova per unanimitat.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000139/2015-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Es proposa aprovar la previsió de despesa de l’any 2015 corresponent a la recollida de
residus a la deixalleria, per un import de 121.000,00 €. Les empreses adjudicatàries del

concurs són: CONTAR, FEPER, REFESA, ECO GRUP, REVANOSA i PIRINENCA
DE SERVEIS.
El cònsol intervé per explicar que també es tracta d’un concurs que és vigent.
S’aprova la proposta per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000025/2015-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar el compromís de despesa per al lloguer de terrenys i béns naturals
(Parcs) de l'any 2015, per un import de 146.740 €.
El cònsol informa a la corporació dient que és el cas dels lloguer que a principi del
mandat es van renegociar a la baixa i que aquests són els imports que estan fixats per
contracte mentre siguin vigents.
Demana si hi ha alguna intervenció al respecte i, no havent-hi cap, es sotmet a votació i
s’aprova aquest punt per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000024/2015-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar el compromís de despesa per el lloguer de terrenys i béns naturals
(Aparcaments) de l'any 2015, per un import de 178.673 €.
S’aprova per unanimitat.

6. Informació de la convocatòria d’un concurs d’obres de construcció de l'edifici
dels Arcs.
Serveis Públics
000168/2015-CONTRACTACIÓ
PROMOCIONS I OBRES GEC, S.A.
S’informa de l’aprovació el Plec de Bases i de la publicació de l’Edicte corresponent al
concurs nacional amb caràcter d'urgència, per l'execució de les obres de construcció de
l'edifici dels Arcs - Fase II: Acabament planta 4a, 5a i 6a.
El cònsol intervé per informar sobre aquest tema i diu que aquest ja es va tractar en
diferents comissions, ja sigui la de obres com la transversal.
Ja està l‘estructura feta, s’estan fent els tancaments de l’exterior que era del pressupost
de l’any passat i ara es tracta de finalitzar els interiors de les plantes 4, 5 i 6 a càrrec del
pressupost 2015.
Aquest és l’edicte que es treu per a licitar les obres i per què l’empresa que guany
finalitzi les obres de la planta 4, 5 i 6, que acollirà el Punt Jove, l’Esplai juvenil i també
la sala polivalent per poder oferir actes i reunions amb associacions i d’altres activitats a
La Massana. A la planta baixa s’ubicarà el centre de salut i a les 3 plantes següents el
centre tecnològic, amb aquest Conveni que ha fet el Comú amb Andorra Telecom.
Amb això es donarà per finalitzat el projecte de l’edifici dels Arcs que s’ha de posar en
marxa el mes de setembre d’aquest any.

El cònsol demana si hi ha algun aclariment o intervenció al respecte i no havent-n’hi
cap és passa a l’últim punt de l’ordre del dia.

7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 3, 10 de
desembre de 2014; 14, 21, 22 i 28 de gener; 4 i 11 de febrer del 2015.
El cònsol demana si hi ha algun punt concret què es vulgui comentar i, al no haver-hi
cap, es dóna la corporació per informada.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:20 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

