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ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 27 DE FEBRER DE 2014

Avui 27 de febrer de 2014, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de la Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
91
92

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

David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
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

L’Hble. Sr. Cònsol Major dóna la benvinguda a tots els assistents i comença la Sessió
dient, aquesta és una Sessió Ordinària que ha estat degudament convocada d’acord amb
el que disposen els articles 19b i 21 de l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels
Comuns i també d’acord amb el que disposa aquesta Ordinació no hi ha hagut cap
pregunta entrada ni s’ha proposat tampoc cap altre assumpte a incloure a l’ordre del dia
per part dels Hbles. Srs. Consellers, dins del termini establert i procedirem tot seguit a
llegir l’ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, dels crèdits reconduïts a l’any 2014.
3. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit.
4. Ratificació, si escau, del requeriment previ a la formalització de conflicte
de competències davant del Tribunal Constitucional.
5. Modificació, si escau, de l’acord relatiu a la permuta del subsòl del terreny
situat a la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat A-244.
6. Aprovació, si escau, de dos previsions de despesa.
7. Acord, si escau, de no renovar les adjudicacions amb les empreses
Senyalitzacions Stop, Flors del Paradís i Famagusta.
8. Informació dels acords presos en Juntes de Govern de dates 11 de desembre
de 2013, 8, 15, 22 i 30 de gener de 2014.
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En primer lloc s’aprova per unanimitat l’acta de la Sessió de Comú de data 30 de gener
de 2014.
RELACIÓ D’ACORDS
Intervenció
000024/2014-PROPDEP
Intervenció
S’aproven els crèdits reconduïts a l’any 2014, per un import de 257.843,68 €.
1

201400002397
Incorporació de Romanent:2013-S/100/1110000/22750C

REMV
5.731,67
2014/S/100/9120000/22750/

5.731,67

Estudis econòmics

Epígraf

Núm Bé

2
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1210000/22090C

201400002398
REMV
2014/S/200/9200000/22090/

106,59

Altre material

Epígraf

Núm Bé

3
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1210000/22190C

201400002399
REMV
2014/S/200/9200000/22190/

4,86

Altres subministraments
Epígraf

Núm Bé

4
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1210000/22770C

201400002400
REMV
2014/S/200/9200000/22770/

19.164,00

Neteja i manteniment Casa Comuna
Epígraf

Núm Bé

5
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1210001/22090C

201400002401
REMV
2014/S/202/9203000/22090/

149,00

Altre material
Epígraf

Núm Bé

6
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1230100/16300C

201400002402
REMV
2014/S/201/9202000/16300/

230,00

Despeses de formació de personal
Epígraf

Núm Bé

7
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1230100/22752C

201400002403
REMV
2014/S/201/9202000/22752/

2.921,00

Estudi tècnics
Epígraf

Núm Bé

8
Incorporació de Romanent:2013-N/300/4410000/22172C

Suma anterior:
201400002404
REMV
2014/S/300/1610000/22172/

28.307,12
698,31

Utillatge vari
Epígraf

Núm Bé

9
Incorporació de Romanent:2013-N/300/5100100/22190C

201400002405
REMV
2014/S/300/4500000/22190/

2.071,79

Altres subministraments
Epígraf

Núm Bé

10
Incorporació de Romanent:2013-N/300/5100100/22752C

201400002406
REMV
2014/S/300/4500000/22752/

6.729,80

Estudis tècnics
Epígraf

Núm Bé

11
Incorporació de Romanent:2013-N/300/5140100/21200C

201400002407
REMV
2014/S/300/4590000/21200/

1.912,11

D'edificis i altres construccions + obra civil

Epígraf

Núm Bé

12
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4440100/20000C

201400002408
REMV
2014/S/400/1330000/20000/

173,94

3
Lloguer de terrenys i béns naturals

Epígraf

Núm Bé

13
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4440100/21740C

201400002409
REMV
2014/S/400/1330000/21740/

4.248,09

Senyalització
Epígraf

Núm Bé

14
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4440100/22090C

201400002410
REMV
2014/S/400/1330000/22090/

15,00

Altre material
Epígraf

Núm Bé

15
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4440100/22130C

201400002411
REMV
2014/S/400/1330000/22130/

601,55

Vestimenta
Epígraf

Núm Bé

16
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4450100/22130C

201400002412
REMV
2014/S/400/1631000/22130/

1.867,36

Vestimenta
Epígraf

Núm Bé

17
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4450100/22190C

201400002413
REMV
2014/S/400/1631000/22190/

540,58

Altres subministraments
Epígraf

Núm Bé

18
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4450200/21300C

201400002414
REMV
2014/S/400/1710000/21300/

146,30

Maquinària, instal·lacions i equipaments
Epígraf

Núm Bé

19
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4450200/21720C

201400002415
REMV
2014/S/400/1710000/21720/

14,73

Parcs, jardins i arees verdes
Epígraf

Núm Bé

20
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4450200/22730C

201400002416
REMV
2014/S/400/1710000/22730/

1.683,89

Manteniment parcs infantils
Epígraf

Núm Bé

21
Incorporació de Romanent:2013-N/400/4450400/21400C

201400002417
REMV
2014/S/400/1631000/21400/

6.779,62

Material de transport
Epígraf

Núm Bé

22
Incorporació de Romanent:2013-N/100/1110000/2260000C

201400002418
REMV
2014/S/100/9120000/2260000/

30,30

Atencions protocol.làries i de representació
Epígraf

Núm Bé

23
Incorporació de Romanent:2013-N/200/1210000/22000C

201400002419
REMV
2014/S/200/9200000/22000/

327,13

Material d'oficina ordinari
Epígraf

Núm Bé

24
Incorporació de Romanent:2013-N/500/4510400/2268022C

201400002443
REMV
2014/S/500/3230000/2268022/

435,00

Escola de Música
Epígraf

Núm Bé

25
Incorporació de Romanent:2013-N/600/4520000/2268000C

201400002444
REMV
2014/S/601/3400000/2268000/

495,00

Promoció cultural, turistica i esportiva
Epígraf

Núm Bé

26
Incorporació de Romanent:2013-N/700/5330001/22701C

201400002445
REMV
2014/S/700/1720000/22701/

15.000,00

4
Neteja de boscos

Epígraf

Núm Bé

27
Incorporació de Romanent:2013-S/300/5100100/22752C

201400002446
REMV
2014/S/300/4500000/22752/

2.065,00

Estudis tècnics
Epígraf

Núm Bé

28

201400002565
REMVMOD
2014/S/602/9220000/22761/

Incorp. de remanents REMV

1.700,02

Desp. comunicació, pub. i impresions
Epígraf

Núm Bé

29

201400002566
REMVMOD
2014/S/202/9203000/64000/

Incorp. de remanents REMV

18.275,00

Aplicacions informàtiques
Epígraf

Núm Bé

30

201400002567
REMVMOD
2014/S/300/1610000/60820/

Incorp. de remanents REMV

669,57

Comptadors aigua
Epígraf

Núm Bé

31

201400002568
REMVMOD
2014/S/300/1610000/6173030/

Incorp. de remanents REMV

1.191,30

Xarxa aigua
Epígraf

Núm Bé

32

201400002569
REMVMOD
2014/S/300/4530000/60700/

Incorp. de remanents REMV

33.489,31

Eixamplaments carreteres
Epígraf

Núm Bé

33

201400002570
REMVMOD
2014/S/300/4530001/60710/

Incorp. de remanents REMV

2.648,21

Vies urbanes i altres
Epígraf

Núm Bé

34

201400002571
REMVMOD
2014/S/300/4591003/6073000/

Incorp. de remanents REMV

8.167,32

Urbanitzacions
Epígraf

Núm Bé

35

201400002572
REMVMOD
2014/S/300/4501000/60910/

Incorp. de remanents REMV

52.500,00

Cadastre Comunal
Epígraf

Núm Bé

36

201400002573
REMVMOD
2014/S/400/1620000/60810/

Incorp. de remanents REMV

9.898,00

Contenidors i acondicionaments contenidors
Epígraf

Núm Bé

37

201400002574
REMVMOD
2014/S/400/1631000/60310/

Incorp. de remanents REMV

803,94

Maquinària

Epígraf

Núm Bé

38

201400002575
REMVMOD
2014/S/400/1710000/60720/

Incorp. de remanents REMV

5.510,02

Parcs, jardins i arees verdes
Epígraf

Núm Bé

39

201400002576
REMVMOD
2014/S/500/3381000/2262000/

Incorp. de remanents REMV

126,00

Nadal i reis
Epígraf

40
Incorp. de remanents REMV

Núm Bé

201400002577
REMVMOD
2014/S/500/3320000/22010/
Premsa, revistes i llibres

446,50
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Epígraf

Núm Bé

41

201400002578
REMVMOD
2014/S/600/2311000/22190/

Incorp. de remanents REMV

55,78

Altres subministraments
Epígraf

Núm Bé

42

201400002579
REMVMOD
2014/S/600/2311000/2262000/

Incorp. de remanents REMV

1.366,10

Festes i actes ludics
Epígraf

Núm Bé

43

201400002580
REMVMOD
2014/S/600/2311000/60500/

Incorp. de remanents REMV

404,00

Mobiliari
Epígraf

Núm Bé

44

201400002581
REMVMOD
2014/S/601/2310001/2268024/

Incorp. de remanents REMV

895,47

Centre de lleure per joves
Epígraf

Núm Bé

45

201400002582
REMVMOD
2014/S/601/2312000/2268023/

Incorp. de remanents REMV

57,00

Centre d'esplai
Epígraf

Núm Bé

46

201400002583
REMVMOD
2014/S/600/3120000/20200/

Incorp. de remanents REMV

2.300,00

Lloguer Centre d'atenció primària
Epígraf

Núm Bé

47

201400002584
REMVMOD
2014/S/601/3410001/2268041/

Incorp. de remanents REMV

319,09

Esports d'estiu
Epígraf

Núm Bé

48

201400002585
REMVMOD
2014/S/601/3410002/2268000/

Incorp. de remanents REMV

80,00

Promoció cultural, turistica i esportiva
Epígraf

Núm Bé

49

201400002586
REMVMOD
2014/S/602/4320000/2268027/

Incorp. de remanents REMV

6.272,50

Despeses Oficina de Turisme
Epígraf

Núm Bé

50

201400002587
REMVMOD
2014/S/300/4501000/60910/

Incorp. de remanents REMV

2.000,00

Cadastre Comunal
Epígraf

Núm Bé

51

201400002605
REMVMOD
2014/S/300/4591006/6023000/

Incorp. de remanents REMV

34.525,93

Construcció d'altres edificis
Epígraf

Núm Bé

TOTAL Euros:

257.843,68

L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Són els romanents de projectes que es van adjudicar en el pressupost 2013, que s’han
reconduït al 2014 per aquest import de 257.843,68 €. Aquí hi han varis projectes grans
com pot ser el cadastre o el 50% de la partida que es va comprometre pel tema de
l’edifici dels Arcs, que després en parlarem. I la resta són petits projectes que estan
parcialment adjudicats com pot ser algunes obres, com el refer les voravies del Través o
altres.
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S’aprova aquest punt per unanimitat.
Intervenció
000009/2014-PROPDEP
Intervenció
S’aprova un suplement de crèdit de 2.000,00 Euros destinats a la partida
200/1610000/22200 – “Serveis telefònics”, per fer front a la despesa telefònica derivada
de la telegestió dels dipòsits d’aigua.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
300/1611000/2173020.
L’Hble. Sr. David BARÓ informa,
Es la proposta de la Comissió d’obres. Ara s’ha posat en marxa la tele-gestió als
dipòsits d’aigua i el que es fa és que s’agafa aquesta quantitat de 2.000 € de la partida de
manteniment d’aigües i es passa a serveis telefònics.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000067/2013-PROPDEP
Administració General i secretaria
En aplicació del que disposen els articles 69.1, 70, 71 i concordants de la Llei
qualificada del Tribunal Constitucional, s’acorda ratificar el requeriment previ a la
formalització de conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional i,
més concretament, per sol·licitat el cessament en el desenvolupament de l’activitat
invasora indicada al llarg del present escrit, constatant i declarant, en conseqüència, la
nul·litat de ple dret (o, subsidiàriament l’anul·labilitat) de l’acte administratiu dictat en
data 31 de gener dels corrents, consistent en liquidar i comunicar al Comú de la
Massana la part del deute tributari de l’impost sobre transmissions patrimonials
immobiliàries que correspon al Comú pel quart trimestre de l’any 2013, procedint a la
seva anul·lació i revocació amb efectes retroactius, calculant, comunicant i transferint
(en la part que resti pendent, tenint en compte que, segons els càlculs efectuats a partir
de la documentació que ha estat tramesa, el Comú de la Massana hauria deixat de
percebre, aproximadament, l’import de 103.172,87 euros) una nova liquidació
corresponent a aquest trimestre que, ignorant el contingut de la Disposició addicional
primera de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte aplicant
l’article 1, apartat 2 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials
immobiliàries del 29 de desembre del 2000 amb el seu redactat originari previ a la
reforma, contempli la totalitat de les transmissions patrimonials subjectes a l’impost
realitzades i meritades al territori de la parròquia dins del quart trimestre de l’any 2013,
amb total independència de si les mateixes han estat realitzades per subjectes
particulars, empresaris o professionals.
L’Hble. Sr. David BARÓ comenta,
Com ja s’ha dit i fent el seguiment del que s’ha anat acordant a les darreres reunions de
Cònsols pel que fa als recursos esmentats pel tema de l’ITP. Ja sabeu ara quan són
transmissions entre empreses passa per l’IGI i quan són entre particulars és ITP. Aquí
en el cas concret de La Massana l’any 2013 hem deixat d’ingressar un 50%, són uns
300.000 €. Pel que fa les liquidacions del 1º i 2º trimestre el que es farà es que es
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demanarà l’acumulació en un sola causa. Pel que fa la liquidació del 3º trimestre es farà
la demanda judicial administrativa amb la subsegüent a la desestimació tàcita del recurs
de reposició interposat. I finalment amb la relació amb la liquidació del 4º trimestre es
formularà d’una banda el recurs de reposició com s’ha fet fins ara amb les altres
liquidacions de 1º 2º i 3º trimestre. La data doncs expirava el passat dia 18 de febrer i
també es farà el requeriment previ a la formalització d’un conflicte de competències
prop del Tribunal Constitucional a fi de donar inici al procediment que ha de permetre
als Comuns obtenir un pronunciament directe del Tribunal Constitucional referent a la
inconstitucionalitat de la disposició addicional primera a la Llei 11/2012 del 21 de juny
del impost general indirecte. El termini era de 15 dies hàbils que era previst per fer
aquesta formulació i expirava el passat dia 20 de febrer i per això es va fer l’acord previ
en Junta de Govern, es va entrar el requeriment i avui per Consell de Comú fem la
ratificació d’aquest acord. Això no treu de que com sabeu hi han hagut reunions amb
Govern i tot apunta de que es podrà arribar a un acord. Ara hi ha una altra reunió
prevista i en cas que hi hagués acord, que esperem que així serà, tots aquests recursos es
retirarien ja que això és el que es va pactar en el seu moment amb Govern.
S’aprova també aquest punt per unanimitat.
Serveis Públics
000025/2014-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME
S’acorda aprovar la modificació de l’acord del Comú del 1 de febrer de 2013 relatiu a la
permuta del subsòl del terreny propietat del Comú i de caràcter patrimonial situat en la
unitat d’actuació de sòl urbà consolidat A-244, definida com a “Parcel·la número 2”,
d’una superfície aproximada de 258,79 m2, i a l’adjudicació directa fins a un import de
278.923,80 € (IGI inclòs) per la finalització de l’estructura de l’edifici dels Arcs a
Construccions Alta, SA, i facultar al Cònsol Major per la firma del conveni i de la
conseqüent escriptura de permuta.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
Bé molt ràpidament, com sabeu, ja es va fer un acord l’1 de febrer de l’any passat amb
una permuta del subsòl del terreny que el Comú va poder aconseguir en el seu moment
per una cessió. Està aquí al costat, prop de Crèdit Andorrà. Aquí el que es va fer es
declarar l’alienabilitat del subsòl perquè després es pogués fer una permuta, es va fer
l’exposició pública, es va fer la permuta, es va fer una taxació de quin valor tenia
aquesta permuta, concretament 97.000 €, es va declarar aquesta alienabilitat per part del
Comú amb una publicació al BOPA. Al no haver-hi cap recurs ni cap al·legació es va
aprovar. També es va signar un conveni per especificar els drets i les obligacions de les
dues parts en relació al negoci jurídic d’aquesta permuta i és també en base amb aquesta
escriptura, el que es va fer és continuar amb l’excavació del solar del Comú que això es
feia amb aquesta cessió inicial que hi havia a favor del Comú per part de Construccions
Alta.
També després es va decidir de prolongar el mur de contenció per fer el subsòl -1.
També es proposa de fer un mur trasdossat, també fer un tractament amb la junta de
dilatació i aixecar l’estructura. Als efectes de garantia de resultats es recomana que sigui
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l’intervenció d’una sola empresa amb aquesta fase d’obra per fer tota l’estructura de
l’edifici dels Arcs per temes de possibles responsabilitats amb la corresponent reparació
i per tant en base amb el projecte íntegre d’estructura de l’edifici que és un projecte que
ja està fet i presentat aquí al Comú, es va modificar l’acord permutant el dret de
subedificació i a més fent la permuta i també al mateix temps adjudicant tot el que és
l’estructura de tot l’edifici dels Arcs. Això es fa en base a la llei de contractació pública,
l’article 22.a on no es pot promoure concurrència per motius tècnics i alhora també
s’han demanat dos pressupostos més a empreses constructores i per tant avui procedim a
fer una adjudicació d’un import de 278.923,- € i posteriorment podrem fer el conveni i
elevar-ho a públic.
S’aprova el punt en qüestió per unanimitat.
Recursos Humans
000140/2014-CONTRACTACIÓ
Recursos Humans
S’acorda el pagament a l’empresa GENERALI de l’import corresponent a les
prestacions socials dels empleats per l’any 2014. Aquest import ascendeix a
101.107,32€.
L’Hble. Sr. David BARÓ comenta,
Es un pagament que es fa regularment i per motius d’import passa pel Consell de Comú.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA manifesta,
Per coherència m’abstindré en l’aprovació d’aquest punt.
S’aprova aquest punt amb onze vots a favor i una abstenció.
Serveis Públics
000073/2014-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
S’aprova una previsió de despesa per la quota anual del manteniment de la xarxa
d’enllumenat públic, lloguer i instal·lació d’enllumenat de Nadal, adjudicat a
AGEFRED, per un import de 175.073,29 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Es un import superior a 100.000 €, és pel manteniment de la xarxa d’enllumenat públic
amb aquest nou sistema, que com bé sabeu està en marxa des del mes de novembre
passat, és un sistema preventiu i correctiu i on recordeu hi ha un estalvi d’uns 100.000,€ per any respecte a l’altre model de gestió que teníem abans.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Serveis Públics
000028/2010-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
S’acorda no renovar el contracte amb l’empresa Senyalitzacions Stop, en tant que
adjudicatària del concurs per al subministrament de cartells d’obra i de rètols
d’ocupació de via pública.
Es traurà un concurs conjuntament amb Ordino per a dit subministrament.
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Administració general
000027/2010-CONTRACTACIÓ
Administració General i secretaria
S’acorda no renovar el contracte amb l’empresa Flors del Paradís, en tant que
adjudicatària del concurs per al subministrament de composicions florals.
Es traurà un concurs conjuntament amb Ordino per a dit subministrament
Via Pública i Parcs i Jardins
000107/2010-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’acorda no renovar el contracte amb l’empresa Famagusta, en tant que adjudicatària
del concurs per al subministrament de vestimenta i es traurà un concurs nou.
El Comú d’Ordino no està interessat en participar en aquest concurs atès que ja en van
treure un l’any passat.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Són tres concursos que no es renoven. Són contractes i han de passar per Consell de
Comú, dos d’elles per fer un concurs mancomunat via la Central de Compres amb
Ordino i l’altre és justament per desfer una compra mancomunada a una compra
individual.
S’aproven aquests tres últims punts per unanimitat.
Informes de les Juntes de Govern
L’Hble. Sr. Jordi SERRA demana,
Aprofito el Consell de Comú per si em pogués Vostè facilitar a través de la Comissió de
Comerç, Turisme i Comunicació, la relació de les despeses de publicitat, inclòs el forfait
publicitari, relatius a l’any 2013 del Diari d’Andorra sis us plau, gràcies Sr. Cònsol.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
Cap problema, no el tenim aquí. Està al pressupost, que com sabeu es va reduir i que ara
està mantingut i a la pròxima Comissió, com això passa per la Comissió Transversal
que es fa al Comú i aquest va passar per la última Comissió Transversal de despeses, els
hi podem facilitar la despesa que hi ha que és la mateixa que l’any passat.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA afegeix,
Sobre tot m’agradaria tenir la relació.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
Si cap problema, quan acabem la Sessió de Comú anem a Intervenció i podem treure
l’extracte dels quatre mitjans escrits.
L’Hble. Sr. Robert CALL demana,
En referència a l’acta de Junta de Govern de data 30 de gener diu “s’acorda la despesa
de l’empresa Biocom d’un total de 24.000,- € sobre l’assessorament del Parc del
Comapedrosa“. Això en varem parlar en comissió, però més que res vull que quedi
constància que nosaltres no hi estem d’acord perquè trobem un import excessiu per una
empresa i amb els dies que corren avui que tampoc sobren els diners a l’aquesta casa.
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Vull que quedi constància perquè de la manera que es fan les actes a la comissió de
Medi Ambient em dóna la impressió que no queda constància dels acords que prenem
sobre temes d’aquests.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
Es una contractació, es va passar el 30 de gener la despesa corresponent a
l’assessorament extern de la gestió del Parc Natural Comunal del Comapedrosa del
2014 amb l’adjudicatari Biocom, per l’import que comentava de 24.205,- €, que es paga
amb 12 mensualitats. Això és un concurs que es vigent que es va treure en el seu
moment. Un concurs que s’acaba crec d’aquí a un any, que fan les tasques
d’assessorament i d’altres funcions, però el fet es que hi ha un concurs adjudicat i el
preu és el que és. Una vegada això acabi es podrà treure un nou concurs on podrà haverhi d’altres ofertes i potser el preu baixarà o es mantindrà, però si que s’han afegit
d’altres tasques.
L’Hble. Sra, Jaël POZO diu,
Bé es recuperar una mica el que varem explicar en Comissió, que lògicament hi ha un
contracte, que aquest contracte s’ha de mantenir i que a final de novembre del 2015 que
es quan finalitza aquesta concessió a nivell de l’empresa d’assessorament del Parc
Natural de Biocom, doncs es pot arribar a plantejar. De fet ho hem estat parlant en
comissió i en referència al que dèiem de que s’han ampliat també els rols i funcions
d’aquesta empresa assessora, també hem de dir que ha sigut un acord que podríen
perfectament rebutjar ja que no es tenia en compte en el contracte inicial i que per tant
hi ha hagut una bona predisposició a l’hora de poder ampliar rols i funcions de la
contractació d’aquesta empresa. En referència també a lo que són el tema de les actes
crec que en tot moment hem volgut ser transparents. Si realment a la propera comissió,
a nivell de l’acta, hi ha alguna rectificació o el Conseller de l’oposició vol aclarir,
sempre estem a la disposició de poder modificar aquesta acta.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Només un incís, és un concurs que és vigent. Això és fruit del Parc Natural de que hi ha
l’Òrgan rector i s’estipula de que te que haver-hi un assessorament tècnic. Això és una
cosa que està prevista i hi ha de ser i després es pot posar en dubte l’import. Però si es fa
és que hi ha una obligació per part de l’òrgan rector de que hi hagi aquest assessorament
tècnic per part d’una empresa, sinó evidentment no es faria.
L’Hble. Sr. Robert CALL diu,
Jo deia això perquè en d’altres departaments del Comú també hi ha plecs d’aquests que
han durat quatre o cinc anys i s’han renegociat aquests contractes. L’únic que demano
es que també es podia haver renegociat aquest preu a la baixa i no assumint més tasques
que crec que es podia prescindir d’elles.
I l’altra és en relació a les actes, Vostè sap Sra. POZO que les actes de la comissió de
Medi Ambient és senzillament una relació d’acords que s’han pres, no hi surt cap
comentari que s’hagi fet, no s’ha fet res, per això dic que vull que quedi constància aquí
al Comú de la nostra posició amb aquest tema i amb d’altres. Potser que modifiquem la
manera de fer les actes a la Comissió de Medi Ambient.
L’Hble. Sra. Jaël POZO diu,
Cap problema, ho tindrem en compte a la propera Comissió i sobre tot en la Comissió
crec que és l’indret on s’ha d’aclarir si estem o no d’acord amb les actes, perquè és el
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primer punt de l’ordre del dia, que sempre en aquest cas ho comenteu i d’aquesta
manera no hi ha cap problema en que quedi constància i en acta, simplement.
I respecte al tema, que crec que és el tema important que és el de decidir si es vol
renegociar a la baixa o si realment es vol fer una modificació dels rols i les funcions,
entenc que en aquest cas pertoca a la Junta de Govern, òrgan contractant, prendre
aquesta decisió.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
Jo entenc que aquí la decisió una mica es va prendre en aquest sentit perquè justament
es va renegociar de fer més coses pel mateix preu.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:25 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. del Comú
La Secretària General,

