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ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 30 DE GENER DE 2014

Avui 30 de gener de 2014, a les 10:30 te lloc a Casa Comuna de la Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
91
92

Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
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
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
90
Conseller
Robert Albós Saboya
(S’excusa la seva absència per motius personals).
L’Hble. Sr. Cònsol Major dóna la benvinguda a tothom a l’aquesta Sessió de Comú
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
disposen els articles 23.2 i 23.3 d’aquesta Ordinació no hi ha hagut cap pregunta entrada
i tampoc cap altre assumpte a incloure a l’ordre del dia per part dels Hbles. Srs.
Consellers, dins del termini establert.
Es dóna tot seguit lectura a l’ordre del dia següent:
1.- Aprovació si escau, de les actes de les sessions anteriors.
2.- Aprovació si escau, de la subvenció a la Llar d’Infants.
3.- Aprovació si escau, de dos avals a EMAP SAU.
4.- Aprovació si escau, de l’anul·lació de l’adjudicació amb la Societat Materials
Riba S.A.
5.- Aprovació si escau, de sis compromisos de despesa.
6.- Aprovació si escau, de la modificació de l’ordinació “d’inspecció i control de
la tinença d’animals de companyia.”
7.- Informació dels acords presos en Junta de Govern en data 4 de desembre de
2013.
A continuació s’aproven les actes de dates 18 i 24 de desembre del 2013, per
unanimitat.
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RELACIÓ D’ACORDS
Administració general
000015/2014-CONTRACTACIÓ
Administració General i secretaria
S’atorga la subvenció d’aquest any a la Llar d’infants Causes Pies, per un import de
228.000 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ informa dient,
Com bé sabeu, per Consell de Comú s’han de passar totes les despeses que són
superiors a l’1% de la despesa global del Comú. Aquesta n’és una, està en el Pressupost
de l’any 2014 i de fet avui veureu que hi ha d’altres punts també on anem passant
despeses. Només dir que la Llar d’infants Causespies, tot i que no sigui comunal és de
l’institució de Causespies. Aquest import és de 228.000,- €, abans havia sigut de
425.000,- € però s’ha fet una sèrie d’ajustaments.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000013/2014-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.
(EMAP, S.A.U.), per la renovació de la pòlissa de crèdit amb l’entitat bancària
CREDIT ANDORRÀ, per un import de VUIT-CENTS MIL EUROS (800.000 €) i per
la durada d'un any.
Es faculta a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major per a signar l’aval per la
renovació de dita pòlissa.
Administració general
000013/2014-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.
(EMAP, S.A.U.), per la renovació pel termini de 6 mesos de la pòlissa de crèdit amb
l’entitat bancària BANC DE SABADELL D’ANDORRA, S.A., per un import d’UN
MILIÓ CENT MIL EUROS (1.100.000 €).
Es faculta a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major per a signar l’aval per la
renovació de dita pòlissa.
L’Hble. Sr. David BARÓ intervé dient,
Són dos renovacions de pòlisses de crèdit que arriben a venciment. Només dir de que
l’únic canvi que hi ha és de que la primera abans era de 900.000,- € ara és de 800.000 €,
s’ha reduït en 100.000,- €, la segona abans era de 1.200.000,- € i ara és de 1.100.000,- €,
també s’ha volgut reduir voluntàriament amb 100.000,- €.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
Només un aclariment n’hi ha una d’un any i l’altra de 6 mesos, aquesta de 6 mesos fa
part de la pòlissa dels 4.000.000 o és una part?
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
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Són altres pòlisses, la de 4.000.000 ja no existeix perquè de fet era un préstec, és la que
es va cancel·lar després amb l’emissió. Aquestes són pòlisses de crèdit que ja sabeu que
n’hi ha quatre, avui en passem dos i el que hem fet es reduir cada una d’elles amb
100.000,- €, són sis mesos perquè així s’ha acordat amb l’entitat bancària i l’altra és
d’un any.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
No entenc perquè l’han renovat per sis mesos, és que tenim algun problema amb el
Banc de Sabadell que només l’hagin renovat per sis mesos?
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
No hi ha cap problema, hi ha renovacions que són d’un any i d’altres de sis mesos i
aquesta és de sis mesos.
S’aproven aquestes dues renovacions d’avals de pòlisses per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000084/2010-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’acorda no renovar el concurs per al subministrament de raspalls amb la societat
MATERIALS RIBA, S.A – FERRETERIA GENERAL DE LES VALLS SAU. Es
traurà un nou concurs conjuntament amb Ordino per a dit subministrament.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquest és un punt que es va tractar a la Comissió de Via Pública, Parcs i Jardins. Això
és una anul·lació de comú acord amb l’empresa que s’havia adjudicat aquest concurs i
és un concurs que com bé sabeu es fa conjuntament entre Ordino i La Massana, per tant
es va acordar entre els dos Comuns i l’empresa de procedir a anul·lar aquesta
adjudicació i a treure un nou edicte.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000084/2014-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’aprova el compromís de despesa per el lloguer de terrenys i béns naturals
(Aparcaments) de l’any 2014 per un import de 178.673 €.
Via Pública i Parcs i Jardins
000092/2014-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’aprova el compromís de despesa per el lloguer de terrenys i béns naturals (Parcs) de
l’any 2014 per un import de 146.740 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquests són, tal com està en el pressupost, dos compromisos de despesa perquè l’import
supera aquest 1% de la despesa global del Comú. D’una banda els aparcaments per
l’any 2014 i l’altra els terrenys pels parcs infantils que tenim a la Parròquia de La
Massana. Aquí només comentar que s’ha pogut reduir aquesta partida amb un 5%
respecte al que teníem l’any passat, quedant amb un total de 325.000 €. I abans
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anteriorment el 2012 era un total de 466.000,- €, s’ha anat reduint, ja sabeu que també
es va eliminar un aparcament i també s’ha anat negociant amb els preus i això és el que
hi havia en el pressupost amb aquesta reducció, per aquest any, del 5% que lògicament
aquesta reducció el que fem, i va quedar clar el dia que es va aprovar el pressupost, de
traspassar-ho a una major inversió.
S’aproven aquests dos punts per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000094/2014-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’aprova el compromís de despesa a G.A.V., S.A. en concepte d’hora gratuïta i de les
targes dels aparcaments verticals, per l'any en curs, per un import de 230.000 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
Aquest és el compromís que hi ha anual en concepte de l’hora gratuïta i també les places
d’abonament i el tema de neteja que hi ha amb GAVSA. Es una estimació que és
variable en funció de quantes hores gratuïtes hi ha per any.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
Aquí, vàries coses, la primera dir-li com li diguem cada any que de la nostra part
disminuiríem l’hora amb mitja hora, així ens estalviaríem una part de diners i aquests
diners sobretot els podríem reinvertir amb d’altres coses. Aquests dos aparcaments
donen un servei molt important en el centre vila de La Massana però que per
contrapartida tant els comerços que puguem tenir tant a la part Nord com a la part Sud
del nostre poble és un fet que ells si que tenen una zona blava davant, ells si que veuen
que els seus clients estan perjudicats i tot i que podent tenir uns aparcaments per
comprar trobo que existeix una gran diferència entre els del centre i els de les
extremitats del poble. Ja li hem dit cada any, vostès continuen amb una hora, això és
una cosa que ho poden fer i que ho podran continuar fent.
L’altra de les coses que li vull demanar és que quan parla de les targes dels
aparcaments verticals, considero que són les targes que ens han entregat a nosaltres els
Consellers o altres que deguem anar pagant per mitges hores o per hores o cada vegada
que venim al Comú. Si és així l’única cosa que li demanaria és que m’agradaria veure el
llistat de qui té targes i quins són els consums que hi han hagut aquest últim any.
I l’altra de les coses, que segurament, que també em podrà contestar perquè no n’estic
segur, amb aquest tracte amb GAVSA i amb el conveni que es va firmar des d’un
principi no hi havia en un moment donat una clàusula on la societat GAVSA tenia que
fer una presentació de comptes al Comú? I si és així nosaltres en podríem tenir una
còpia? Gràcies.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
Hi ha varis temes que Vostè ha exposat. Primer el tema de l’hora gratuïta, és veritat que
l’hora gratuïta es manté, ja hi era, la mantenim i es mantindrà aquest mandat. Primer de
tot perquè així ens varem comprometre al programa electoral i avui ja no és el programa
electoral sinó que és un pla d’accions i per tant hem de fer front als nostres
compromisos, ja que el nostre objectiu és d’intentar assolir el 100% del que hi ha al
programa electoral que és aquesta carta de compromís que tenim amb els ciutadans.
També és cert de que com bé sabeu els aparcaments verticals, en qualsevol cas el de les
Fontetes és arrel d’una concessió que es va fer en el seu dia que va ser una bona decisió
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política perquè sinó aquell aparcament al Comú li hagués costat molts milions d’euros,
15 o 16 milions d’euros. Es una concessió, això vol dir que el Comú s’ho va estalviar de
fer i aquest privat va invertir en la construcció de l’aparcament i a canvi va agafar la
concessió. I aquesta hora gratuïta també forma part com una contraprestació amb aquest
pla de viabilitat que hi ha amb GAVSA per assolir un equilibri. Si no hi hagués aquest
equilibri hi hauria un problema i possiblement s’hauria de mirar que passa amb els
números i estaríem parlant potser d’haver de rescatar i el Comú d’haver de pagar
14.000.000 d’euros. I automàticament això vol dir que el Comú s’endeutaria amb
14.000.000 d’euros. Però com no és la voluntat per això es va fer primer aquell
allargament a més anys de vida de la concessió i també hi havia inclòs aquest aspecte de
l’hora gratuïta. Nosaltres entenem que aquesta hora és per reactivar el sector del
comerç. La Massana té dos aparcaments verticals, Fontetes i aquest de Casa Comuna.
Estan ben situats perquè cobreixen unes àrees del centre força bé i de fet no costa res
aparcar-se aquí, caminar una mica més i anar cap a l’entrada de La Massana. Jo crec que
la ubicació també en el seu moment es va decidir molt bé, tant d’aquest Comú com de
les Fontetes, perquè cobreix l’eix comercial i a més a més com ha dit Vostè hi ha zona
blava suficient a la Parròquia, hi ha 1.600 places amb tota La Massana, es a dir el doble
del Parc Central d’Andorra La Vella, per cobrir tot aquest eix d’aquí. Hi ha
l’aparcament de zona blava. També es va instaurar fa poc l’aparcament comerç, que és
aquest taronja i que permet fer compres exprés, i se’n va col·locar tant al Través com a
l’entrada de La Massana per poder facilitar les compres i per cobrir bé la Parròquia.
Pel que fa les targes i els abonaments, són targes que tenen els Consellers del Comú,
que li podem passar el llistat no hi ha cap mena de problema, de fet està a Finances i si
vol Sr. Serra a la pròxima reunió de Finances ho portem. Però també hi han abonaments
dels vehicles del Comú, és a dir de circulació, de manteniment. Com aquest aparcament
de La Closeta està en la concessió, el Comú disposa d’un nombre de targes incloses
com de regal, però quan excedeix al nombre es factura mensualment un abonament. I
per disminuir el cost el que es va fer en alguns casos com els Consellers que no estan a
ple temps es va optar per un sistema de facturació per temps per no haver de pagar un
abonament. Agafem el compromís i us ho portarem a la pròxima Comissió de Finances.
I pel que fa el tracte amb GAVSA està inclòs i ja es fa així amb intervenció, aviat ens
portaran els comptes de l’any 2013 auditats i també es poden portar a Finances.
S’aprova aquest punt amb nou vots a favor per part dels Consellers de la majoria i dues
abstencions per part dels Consellers de la minoria.
Via Pública i Parcs i Jardins
000097/2014-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’aprova el compromís de despesa amb l’empresa Pirinenca de Serveis per la recollida
selectiva d’escombraries per l'any 2014, per un import de 165.000 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
També és un compromís de despesa per aquest any, Aquí només destacar que s’ha
pogut rebaixar aquest import amb un 19% respecte a l’any passat, arrel de l’adjudicació
que es va fer conjunta amb el Comú d’Ordino i ara també amb Canillo. També està
previst que s’hi pugui afegir Encamp i per tant constatem aquesta rebaixa d’uns 40.000€
a l’any.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
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Via Pública i Parcs i Jardins
000099/2014-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’aprova el compromís de despesa amb l’empresa Pirinenca de Serveis per la recollida
de cartró per l'any 2014, per un import de 120.000 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
També és un compromís de despesa com està previst en el pressupost i va passar per
Comissió de Via Pública. En aquest cas l’import és el mateix perquè és fruit d’un
concurs que està vigent actualment.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000100/2014-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
S’aprova el compromís de despesa per la recollida de residus per l'any 2014, per un
import de 121.000 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ comenta,
Aquí també és el mateix import que l’any passat perquè hi ha un concurs en vigor.
S’aprova aquest compromís per unanimitat.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000005/2014-PROPDEP
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
S’aprova el text de refosa i publicació de l’edicte corresponent a la modificació de
l”Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia”.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí molt ràpidament, es va aprovar aquesta Ordinació fa uns mesos, aquesta es va fer a
nivell de tots els Comuns, així es va pactar. Una vegada pactat el text es va començar a
passar en Sessions de Consell de Comú i llavors els primers que van passar aquest text
van fer unes petites modificacions i avui el que cal es tornar-ho a passar per fer aquests
canvis. No canvia res ni en el fons ni en la forma de l’Ordinació que hi havia publicada.
L’Hble. Sr. Robert CALL intervé dient,
Ja ho vaig comentar l’altre dia en Comissió. Dóna l’impressió que si que es fa moltes
modificacions i moltes Ordinacions. Cada cop està més controlat tot el tema dels
animals de companyia, gossos i etc... però des del carrer dóna la impressió que hi ha
molta normativa, molts xips, molts tatuatges, molt control dels animals, però les aceres
continuen estant brutes, els carrers continuen estant bruts i potser el que s’hauria de fer
en lloc de fer tantes modificacions és aplicar la normativa que hi ha i sancionar les
persones que no controlen els seus animals. Això ho vaig dir l’altre dia en Comissió i
voldria que avui també constés en acta de que creguem que no es fa prou per poder
controlar aquest tema dintre de les vies.
L’Hble. Sra. Jael POZO contesta dient,
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Com vam comentar també en Comissió i en això si que coincidim, que en el moment en
que es fa una legislació lògicament s’ha de fer complir i per tant aquesta és la voluntat
de la nostra Corporació d’aplicar aquest normativa. Un cop es fa i es reglamenta de que
sigui possible no només d’entrar en vigor sinó sobre tot de que hi hagi aquesta
aplicació. En aquest sentit hi ha un treball departamental, tant des de Via Pública com
des de Medi Ambient perquè això sigui així. Aquesta és la voluntat per part nostra de
que es pugui arribar a poder mantenir les nostres aceres i vies el més netes possibles i
sobre tot amb una campanya associada de sensibilització de cara als propietaris
d’animals de companyia. Per tant en tot cas aquesta és la nostra voluntat com ja li vam
comentar també en Comissió.
A nivell de modificacions del text només ratificar el que ha dit el Sr. Cònsol que hi ha
dos canvis bàsicament en el article 6 que canvia en aquest cas, en compte de “gos
pigall” per “gos d’assistència” per ampliar el ventall de funcions i de rols que poden
tenir aquests animals, no només per persones amb discapacitats visuals sinó també amb
altres patologies que puguin acompanyar aquests gossos. Només afegir aquest punt.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Gràcies, penso que ha quedat prou clar i en qualsevol cas també el que és cert és de que
en alguns casos quan es detecta a la via pública algun excrement, la major part de les
vegades no s’enxampa el propietari de l’animal que infringeix la llei, això és la realitat.
I segurament en el moment que hi ha els agents,van a buscar la bossa i ho recullen i
potser quan no hi ha ningú llavors és quan es fa i no es recull. Es difícil d’agafar in
fraganti, és el problema que tenim tots. Ara que tindrem aquesta Ordinació es faran
campanyes de sensibilització amb tots els Comuns, és una problemàtica que tenim tots.
Se’n ha parlat moltes vegades en reunió de Cònsols però en qualsevol cas, constatem
que quan hi ha presència i quan hi ha els agents tot funciona bé. Es una dificultat que es
té.
L’Hble. Sr. Robert CALL diu,
Era només per dir-li, ja que en parlen en reunió de Cònsols, potser seria bo que des de
les reunions de Cònsols es pressionés a Govern ja que finalment són ells que haurien de
controlar això. Perquè miri quan li costa al Comú de La Massana totes les bosses de
plàstic que posen en els expenedors? Això ho paga el Comú de La Massana i de gos no
se’n recull cap. No es sanciona a ningú. Passen els urbans un dia com diu Vostè, agafen
el gos i quan han passat els agents torna a continuar el mateix. Jo el que estic dient és
que s’hauria de sancionar i el que s’agafaria serviria per donar un escarment als altres.
No hi ha una altra manera per molta legislació que hi hagi. Si no es pot aplicar la
normativa això no s’acabarà mai.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Estem tots d’acord. De fet jo li puc assegurar que si s’agafa es sancionarà. El problema
és que s’ha d’agafar. Aquesta és la dificultat. Els agents no poden actuar de civils, han
d’estar amb el seu uniforme i quan estan d’uniforme es veuen. Per sort s’ha millorat
moltíssim, jo crec que les campanyes han anat fent el seu efecte i passejant per les
voravies no en trobés tantes.
Hi ha l’Ordinació i es farà campanyes de sensibilització i jo us puc assegurar que si se’n
agafa algun es sancionarà.
Comptem amb la sensibilitat de tothom perquè pugui millorar la Parròquia i el país en
aquest sentit.
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S’aprova aquesta Ordinació per unanimitat.
Informe de l’acta de la Junta de Govern de data 4 de desembre de 2013.
S’ha tramés a tothom l’acta de la Junta de Govern de data 4 de desembre de 2013 i al no
cap objecció ni demanda d’informació a l’aquesta acta, entenem doncs que la
Corporació es dóna per informada.
No tenim cap més punt a l’Ordre del dia i per tant aixequem la Sessió a les 10:58mn i
moltes gràcies a tots.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. del Comú
La Secretària General,

