ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 DE JUNY DE 2013

Avui 28 de juny de 2013, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Consellera
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
Robert Albós Saboya
Robert Call Masia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
9
91

Consellera
Conseller

Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Jordi Serra Malleu

L’Hble. Sr. Cònsol Major dóna la benvinguda a tots els Consellers i continua dient de
que aquesta Sessió de Comú ha estat degudament convocada 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 doncs
seguirem amb l’ordre del dia marcat.
S’obra la sessió donant lectura al següent ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. S’informa de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Govern
d’Andorra i el Comú de la Massana per l’habilitació del circuit de BTT al
Vallnord Bike Park - La Massana.
3. S’informa de la signatura del conveni entre la CASS i el Comú de la
Massana.
4. Adjudicació, si escau, de la recollida conjunta amb els Comuns de Canillo,
Ordino i la Massana dels residus urbans de la parròquia.
5. Aprovació de la unificació, si escau, de l’ús de distintius en l'uniforme de
gala dels agents de circulació comunals.
6. S’informa de la signatura dels convenis per la millora de les voravies del
poble de Pal.
7. S’informa de la signatura del conveni de cessió urbanística i anticipada dels
terrenys afectats pel projecte núm.0024/2013, entre el Govern d’Andorra, el
Comú de la Massana i les Sres. Consol i Elisabet ROSSELL TARRADELLAS.

8. S’informa de la signatura del conveni de cessió urbanística i anticipada dels
terrenys afectats pel projecte núm.0024/2013 entre Govern d’Andorra, el Comú
de la Massana i els Srs. Joan i Lourdes SANSA AMBATLLE i la Sra. Rosa
AMBATLLE BONS.
9. S’informa de la signatura de l’addenda 2 del conveni de cessió dels terrenys
afectats pel Túnel dels Dos Valires – Accessos a la boca Oest.
10. Informació dels acords presos en Juntes de Govern de dates 15, 22, 29 de
maig i 4 de juny de 2013.
S’aprova per assentiment l’acta de la Sessió de Comú de data 28 de maig de 2013.
Administració general
000072/2013-PROPDEP
Secretaria General
S’aprova la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra i el
Comú de la Massana per l’habilitació del circuit de BTT al Vallnord Bike Park - La
Massana.
I s’acorda facultar a l'Hble. Sr. David Baró Riba per la signatura de dit Conveni.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Això és un conveni entre dues parts, d’una banda entre el Ministeri d’Economia i
Territori i de l’altra el Comú de La Massana. Com bé sabeu el Govern d’Andorra
atenent la seva política d’estat en matèria esportiva i seguint les directrius que té amb el
pla estratègic de l’Esport que va fer, 2004/2014, el que fa es sempre participar en tot el
que són els esdeveniments esportius i que donen una imatge al país com pot ser la Copa
del Món que es va fer a Soldeu o els que es fan també a Ordino.
En aquest cas sabeu que aquest any tenim la Copa de Món de BTT i en aquest conveni
el que es pacta és de que Govern participa en el que són les inversions que es faran
necessàries per condicionar aquest Bike Park que és propietat d’EMAP SAU i
evidentment del Comú de La Massana en aquests moments i el que es fa és una sèrie
d’intervencions com pot ser habilitació de circuits, construccions de camins de descens,
adequació de varis traçats adequació de diversos ponts de fusta i passarel·les en els
diferents encreuaments i traçats, murs de seguretat, etc...
Es un conveni que es fa entre dues parts i volen participar en la inversió que es quedarà
de forma permanent al Bike Park per un import màxim de 450.000,- €. El conveni
senzillament el que marca és això que es fa un acord entre Govern i el Comú. El Comú
rebrà aquests diners i els traspassarà a EMAP SAU, ja que és l’empresa que s’encarrega
de gestionar i dur a terme aquestes intervencions.
S’accepta favorablement per tots els membres del Consell de Comú.
Administració general
000091/2007-PROPDEP
Administració general
S’informa de la signatura del conveni entre la CASS i el Comú de la Massana que
contempla la relació de tràmits de gestió administrativa actualitzada que rep i tramita el
Comú de la Massana respecte a les persones assegurades a la CASS residents a la
parròquia.
I s’acorda facultar a l'Hble. Sr. David Baró Riba per la signatura de dit Conveni.
L’Hble. Sr. David BARÓ informa,

Es un conveni que s’està actualment passant per totes les Corporacions als seus Consells
de Comú ja que com bé sabeu els Comuns gestionen tràmits de la C.A.S.S. Per poder
oferir aquest servei de proximitat s’han afegit alguns tràmits des de que es va signar el
primer conveni inicial el 16 d’octubre de l’any 2007.
Concretament s’ha revisat tots els tràmits que es feien per poder fer un llistat més
concret de tot el que hi havia, en total hi ha uns 18 tràmits que actualment els Comuns
gestionen per la C.A.S.S. i el que és nou és el 17 que és per la tramesa de sol·licitud
d’autorització i de revocació del full de cotització mensual de persones físiques amb dos
o més treballadors. La C.A.S.S. està intentant passar aquest procés amb model
electrònic, però per persones que no tinguin aquest servei a Internet, el que es farà es
facilitar que puguin venir, si així ho demanen prèviament, a les diferents cases comunes
per recollir aquests sobres. Serà un nou tràmit que faran els Comuns a partir del proper
mes de gener 2014.
Queda informada la Corporació.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000225/2013-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
S’adjudica la recollida conjunta amb els Comuns de Canillo, Ordino i la Massana dels
residus urbans de la parròquia a la societat “PIRINENCA DE SERVEIS, S.A.”. El
període de dita adjudicació s’iniciarà el dia 1 de juliol de 2013 i acabarà el 31 de
setembre de 2015. Correspon al Comú de la Massana la quantitat de 163.540,04 €
anuals.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquesta és una proposta d’adjudicació conjunta entre els tres Comuns, Canillo, Ordino i
La Massana sobre els residus urbans de la Parròquia. Abans això es feia a nivell de dos
comuns, es feia entre La Massana i Ordino i per voluntat d’aconseguir millor preu i de
continuar mancomunant es va decidir des de les diferents comissions i dels diferents
Comuns de fer un edicte i fer un concurs que va liderar el Comú de La Massana per lo
que és Canillo, Ordino i La Massana.
Es van examinar les diferents ofertes, es van presentar quatre empreses i ho passem per
Consell de Comú perquè l’import supera el que pot aprovar la Junta de Govern. Aquí el
que veiem és de que ens trobem que s’escull l’empresa Pirinenca de Serveis, vist que és
l’oferta més econòmica i destacar que hi ha un estalvi important d’uns 70.000 € per any.
Per aquest any no, perquè hi ha haurà els primers sis mesos amb l’antic concurs i sis
mesos amb el nou, però l’any vinent hi haurà un estalvi important amb despeses de
funcionament de 70.000 € i la nostra voluntat és de traslladar aquest estalvi i
incrementar amb més inversió el pressupost de l’any 2014.
L’Hble. Sr. Robert CALL intervé dient,
Em sembla recordar que quan vam parlar d’aquest punt de l’ordre del dia a la comissió
de Medi Ambient, la Presidenta de la comissió em va informar que es volia fer aquest
plec de bases per un període de dos anys perquè després es volia fer de manera
mancomunada amb tots els altres Comuns i ara veig que ha sortit per dos anys però de
manera mancomunada els tres Comuns. Només aquest aclariment si és que era així o ho
han canviat a l’últim moment, tot i estar-hi d’acord i amb l’estalvi que hi ha.
L’Hble. Sra. Jael POZO contesta,

El que es va comentar en Comissió justament és que inicialment es treballaria amb els
tres Comuns, Canillo, Ordino i La Massana, amb l’objectiu lògicament d’intentar
treballar de cara a dos anys i elaborar un plec de bases conjunt entre les 7 parròquies.
Es l’objectiu que es te avui en dia. El que passa es que no sabem si finalment
s’aconseguirà o no. En tot cas si que inicialment s’ha estat treballant amb Canillo i
Ordino ja hi era en el anterior plec i la voluntat era que s’hi incorporés Canillo perquè
justament coincidia que també acabaven en el mateix termini del plec de bases. Des del
dia que vam començar a parlar-ho en Comissió ja contàvem que Canillo també
participaria.
L’Hble. Sr. Robert CALL diu,
En principi quan es va parlar en Comissió jo havia entès que era La Massana i Ordino
que feien sortir aquest plec de bases per dos anys per després fer-ho amb tots els altres.
De Canillo no n’havia sentit a parlar, però bé és igual li agraeixo l’aclariment.
L’Hble. Sra. Jael POZO contesta,
Em sap greu perquè no és cap secret. S’hi està treballant conjuntament des del primer
dia. S’ha fet reunions de treball i hi han treballat Canillo, Ordino i La Massana i em
sorprèn que només penséssiu que era Ordino i La Massana.
La idea és aquesta poder fer un plec conjunt d’aquí a dos anys amb tots els Comuns i
trobar la idea més eficient pel transport de residus.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix.
Només perquè no hi hagi cap mena de confusió, fins ara hi havia aquest plec entre La
Massana i Ordino, amb una reunió de Cònsols varem parlar a nivell de tots els comuns
de que estaria bé que poguéssim afegir d’altres Comuns. En aquell moment és quan
vam veure de que Canillo s’hi podia afegir perquè el seu concurs acabava en el mateix
període i els altres Comuns ho van adjudicar un any abans i ho tenien encara per dos o
tres anys i d’altres el venciment del concurs acabava més tard. I per això es fa amb dos
fases, ara amb tres Comuns i després es farà amb els demés Comuns que a més a més
comparteixen rutes i això fa de que hi hagi un estalvi.
Es una bona notícia que jo crec que avui podem celebrar tots de que hi hagi un estalvi
important d’uns 70.000 € que a nivell del pressupost es notarà i a més a més tindrà la
voluntat de que això es traspassi a més inversió.
S’aprova aquesta adjudicació per unanimitat.
Circulació
000080/2013-PROPDEP
Circulació
S’acorda unificar l’ús de distintius en l'uniforme de gala dels agents de circulació
comunals, com segueix:
Gala sencera: amb cordons (blancs amb guerrera, blaus amb camisa de màniga llarga) i
guants.
Mitja gala: sense cordons ni guants.
Tots els agents de servei hauran de dur l'uniforme de gala (sencera) els dies següents:
- Diada de la Constitució
- Diada de Nostra Senyora de Meritxell

Hauran de dur uniforme de "gala sencera" els agents de circulació que participin en la
diada:
- Diada dels agents de circulació
Hauran de dur uniforme de "mitja gala" els agents de circulació que participin en les
diades:
- Diada de la Policia, Bombers, Duanes, altres cossos tant nacionals com
estrangers
Es requerirà l'ús de l'uniforme de gala als agents que participin en les comitives dels
actes següents:
- Festa Major
- Custodia i acompanyament d’autoritats a requeriment dels Cònsols
- Esdeveniments considerats d’importància (eleccions, inauguracions, etc)
- Comitives dels enterraments: (dol, mitja gala i una cinta de color negre 1 cm.
aprox. d’amplada en diagonal d’esquerra a dreta damunt de la placa metàl·lica)
- Autoritats
- Ex-autoritats que es considerin oportunes
- Agents de circulació
Com que no hi ha cap normativa nacional de protocols al nostre país i els actes van
sempre acompanyats segons els usos i costums de la parròquia, considerem de valorar
l'acte amb les respectives autoritats comunals, en els casos no previstos en aquest
document i decidir la uniformitat.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquest és l’acord que vam prendre en la Comissió Interparroquial i ja sabeu que hi ha
una llei i una comissió que treballa tots aquests temes i el que si que es va acordar és de
que cada Comú ho validaria per Consell de Comú. Es fa perquè hi hagi criteris
uniformes a nivell de la vestimenta de gala dels agents de circulació.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Serveis Públics
000076/2013-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME
S’informa de la signatura dels convenis per la millora de les voravies a la CG4 del poble
de Pal entre el Govern d’Andorra, el Comú de la Massana i tots els propietaris afectats.
I s’acorda facultar a l'Hble. Sr. David Baró Riba per la signatura de dits Convenis.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Es un conveni entre tres parts, sempre hi ha el Govern, el Ministre d’Economia i
Territori, el Comú i la tercera part el propietari de cada tram de terreny i l’objectiu és de
que Govern es va comprometre a tirar endavant la construcció de les voravies al centre
del poble de Pal i calia aquests convenis entre les diferents parts. Ens consta que això ho
volen iniciar ben aviat i és un conveni que regula les relacions entre les tres parts,
Govern que és el que fa les obres, el propietari que és el que fa la cessió anticipada i el
Comú atès que es fa una actuació en un poble de La Massana.
Es dóna la Corporació per informada.

Serveis Públics
000074/2013-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME
S’informa de la signatura del Conveni de cessió urbanística i anticipada dels terrenys
afectats pel Projecte núm.0024/2013 "Arranjament de l’encreuament de la CG3 amb la
CS 320, fase II: des del pk 0+061 fins al pk 0+180 entre el Govern d’Andorra, el Comú
de la Massana i les Sres. Consol i Elisabet Rossell Tarradellas.”
I s’acorda facultar a l'Hble. Sr. David Baró Riba per la signatura de dit Conveni.
L’Hble. Sra. Olga MOLNÉ intervé dient,
Es una mica el mateix cas que acabem de fer pel poble de Pal, però ens situem a la
cruïlla del poble de Sispony. Tots hem pogut observar que s’ha fet una primera
ampliació que s’ha fet en una primera fase en mèrits d’un conveni signat anteriorment i
ara aquest nou conveni correspon a la segona fase d’aquesta ampliació que anirà fins a
la corba de l’Hotel Suite. Torna a ser un conveni a tres bandes entre tots els propietaris
afectats, el Comú i el Govern. Amb aquest projecte d’ampliació el que fan es cedir
anticipadament els terrenys necessaris per fer l’ampliació.
Es dóna la Corporació per informada i hi ha també l’altre conveni que segueix que és el
mateix cas atès que hi ha dos propietaris diferents.
Serveis Públics
000086/2013-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME
S’informa de la signatura del conveni de cessió urbanística i anticipada dels terrenys
afectats pel projecte núm. 0024/2013 "Arranjament de l’encreuament de la CG3 amb la
CS320, fase II: des del pk 0+061 fins al pk 0+180 entre Govern d’Andorra, el Comú de
la Massana i els Srs. Joan i Lourdes SANSA AMBATLLE i la Sra. Rosa AMBATLLE
BONS.”
I s’acorda facultar a l'Hble. Sr. David BARÓ RIBA per la signatura de dit conveni.
Serveis Públics
000075/2013-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME
S’informa de la signatura de l’addenda 2 del conveni de cessió dels terrenys afectats pel
Túnel dels Dos Valires - Accessos a la boca Oest entre el Govern d’Andorra, el Comú
de la Massana, la Sra. Sònia Cano Sansa (actuant com a llevadora del Quart de
Sispony), les Sres. Elisabet i Sol Rossell Tarradellas i els Srs. Gilbert Montané Pons i
Miquel Angel Armengol Bosch actuant en la seva qualitat d’apoderats de les societats
“Prat del Riu Muntaner, S.L” i “UNIFOR, SAU” respectivament.
I s’acorda facultar a l'Hble. Sr. David Baró Riba per la signatura de dita addenda.
L’Hble. Sra. Olga MOLNÉ diu,
Aquí ens situem sota del Túnel dels DosValires. Al moment de construir el túnel dels
Dos Valires es va tenir que modificar el terreny que hi havia sota de la rotonda que s’ha
fet i després d’aquesta modificació es van adonar que alguns veïns no podien accedir
correctament a les seves finques i es va tenir de fer alguna modificació del pas. De fet es

tracta de reposar el camí vell en el seu estat inicial de manera que tots els veïns puguin
accedir a les seves propietats sense cap problema.
La corporació es dóna per informada d’aquest conveni.
Juntes de Govern
S’informa de les actes de les Juntes de Govern de dates 15, 22, 29 de maig i 4 de juny
del 2013.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquestes són les actes de la Junta de Govern que s’han aprovat durant les darreres
setmanes i que s’han transmès a tots els Consellers amb la deguda antelació per la seva
informació. Hi ha alguna demanda d’informació al respecte, algun aclariment?
La Corporació es dóna per informada.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:21 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari,

