ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 30 D'ABRIL DE 2014

Avui 30 d'abril de 2014, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de la Massana una reunió de
Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
4
5
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8
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90
91
92

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

David Baró Riba
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
3

Cònsol Menor
Consellera Major

Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila

L’Hble. Sr. Cònsol Major dóna la benvinguda a tots els presents 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
fixat, per tant ens cenyirem amb l’ordre del dia establert.
S’obra la sessió donant lectura a l’ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, de delegació de signatura.
3. Aprovació, si escau, de la rescissió del contracte amb la societat NEU POLS, S.L.
4. Adjudicació, si escau, del concurs pel servei de transport Comunal de la Massana a la
societat “Cooperativa Interurbana Andorrana, S.A”
5. Aprovació, si escau, d’una proposta de despesa.
6. Adjudicació, si escau, del concurs de les obres d’eixample de la carretera secundària
355, Fase II de l'Aldosa, a l’empresa COPSA.
7. Signatura, si escau, de l’acord institucional entre el Govern i els Comuns sobre la
delimitació de competències i les transferències.
8. Informació dels acords presos en Juntes de Govern de dates 5, 12, 19 i 26 de març, 2
i 9 d’abril de 2014.
Es comença pel primer punt i s’aprova per unanimitat l’acta de la Sessió de Comú de data 31 de
març de 2014.

Administració general
000045/2014-PROPDEP
Secretaria General
Atesa la voluntat d’agilitar els tràmits administratius i prestar un millor servei als ciutadans que
s’adrecen a les oficines comunals,
Vistos els articles 34 i 35 del Codi de l’Administració,
S’acorda delegar a l’Administrativa adscrita al Servei de Tràmits, la Sra. Sònia da Costa
Pereira, la signatura dels documents següents:
.- Certificats de residència
.- Certificats de baixa del cens de població
.- Certificats de convivència
.- Certificats de fe de vida
.- Certificats de no deute
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí simplement és de delegar uns tràmits al personal que està a tràmits. Abans la Sra. Sònia
DA COSTA no es trobava a Tràmits, sabeu que estava al despatx de Circulació però arrel d’una
jubilació s’ha fet una reestructuració dels serveis i s’ha passat aquest servei de Circulació a
l’àrea de Tràmits. Per tant la Sra. Sònia Da Costa està a Tràmits adscrita i li calia tenir aquesta
delegació.
S’aprova aquesta proposta per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000154/2012-CONTRACTACIÓ
Vist el contracte signat en data 20 d’agost de 2012 amb la societat NEU POLS, S.L., titular de
l’empresa J.D.D., per al subministrament de pneumàtics pel parc mòbil del Comú de la
Massana,
Vist el comunicat del titular informant que dita empresa ha tancat,
S’acorda rescindir el contracte per a dit subministrament.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
Es un assumpte tractat en Comissió de Via Pública i és habitual quan es dóna de baixa una
empresa i s’ha de resoldre l’adjudicació.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Comerç, Turisme i Comunicació
000137/2014-CONTRACTACIÓ
LA HISPANO ANDORRANA, S.L.
Analitzades les ofertes presentades,
S’acorda adjudicar el concurs pel servei de transport Comunal de la Massana a la societat
“Cooperativa Interurbana Andorrana, S.A.”, per un import anyal de 109.500 €.
L’Hble. Sr. Cònsol Major diu,
Amb aquest concurs es van rebre dos ofertes, és l’oferta més econòmica i és la mateixa
empresa que fins ara assegurava aquest servei de transport públic comunal.
S’aprova aquesta proposta per unanimitat.

Serveis Públics
000044/2014-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS
S’accepta el compromís de despesa per les obres de manteniment i adequació de l’abocador de
Beixalís, adjudicat a la UTE Abocador Beixalís, formada per: CEVALLS, S.A.; TP DANIEL
ARMENGOL, S.A.; CEAC, S.A.; PROGEC, S.A.; TP. MONTANÉ, per un import de
145.933,00 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
Es tracta d’una contractació i l’import és més elevat de lo que es pot passar per una Junta de
Govern i per tant ha de passar per Consell de Comú. Es l’adjudicació en base a un concurs que
es fa per fases sobre l’adequació de l’abocador de Beixalís.
S’aprova aquesta adjudicació per unanimitat.
Serveis Públics
000112/2014-CONTRACTACIÓ
S’acorda adjudicar el concurs de les obres d’eixample de la carretera secundària 355, Fase II de
l'Aldosa, a l’empresa COPSA tractant-se de l’empresa amb millor puntuació, essent la més
dient del concurs per un import total (IGI inclòs) de 151.375,38 €, i amb un termini d’execució
de 3 mesos.
L’Hble. Sr. David BARÓ comenta,
Be, aquesta és una adjudicació que voldríem explicar avui una mica, afectarà i crearà també
algunes molèsties. Sabeu que l’any passat vam fer les obres de la fase I d’aquest mateix tram
just una mica abans, i calia també continuar-ho aquest any tal i com està pressupostat, fent la
fase II que és aquesta i que avui adjudiquem per aquest import de 151.375,38 €. El Comú
continua endavant amb la campanya d’eliminar els punts negres que hi ha a la xarxa viària, en
aquest cas en una carretera secundària, que es portarà a terme en aquesta carretera de l’Aldosa,
de fet un tram que és la connexió entre l’Aldosa i el poble d’Anyós. Les obres està previst que
s’iniciïn el dia 12 de maig i que acabin el 18 de juliol. I durant uns dos mesos això obligarà que
aquest tram que està comprés entre el punt Km 1 i el Camí de les Gravades es talli al trànsit.
Per tant això vol dir que la comunicació entre l’Aldosa i Anyós durant aquests dos mesos
quedarà tallada i s’haurà de fer a través del poble de La Massana. Pel que fa al transport públic
parroquial, enlloc de fer aquest circuit circular que teníem fins ara, l’autobús continuarà passant
per tots els pobles, el servei es podrà assegurar però fent sempre volta enrere a l’Aldosa i
Anyós. I això suposarà una petita modificació a nivell dels horaris que estaran penjats i
modificats, a les parades d’autobús. Aquestes obres obliguen a aixecar un tram que es
complicat, tot el paviment, inclús desfer part de la carretera per poder fer un mur de contenció i
una voravia que va una mica volada i per això es fa un tancament necessari de la via.
El projecte era allargar unes obres durant vuit o nou mesos amb les conseqüències que això
pugui tenir a nivell de molèsties o fer aquest tall i que les obres es puguin reduir i es puguin fer
amb dos mesos.
Aquests treballs són importants perquè a banda de millorar en seguretat i també amb comoditat,
permetrà disposar d’una voravia que unirà el poble de l’Aldosa amb el Camí de les Gravades
que és força utilitzat.
A banda de que s’engegarà a partir de divendres una campanya informativa, s’enviarà una carta
a tots els veïns tant de l’Aldosa com d’Anyós, com també al col·legi dels Pirineus. També
s’informarà al Comú d’Ordino perquè puguin comunicar-ho als veïns d’Ordino que a vegades

passen per aquest tram per anar cap a Andorra la Vella. També es senyalitzarà tant a la rotonda
que va cap a Anyós com a la rotonda que hi ha entre Ordino i La Massana per facilitar i crear el
mínim de molèsties a tots els veïns i usuaris que utilitzen aquesta via.
S’aprova aquesta adjudicació per unanimitat.
Administració general
000046/2014-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda signar l’acord institucional entre el Govern i els Comuns sobre la delimitació de
competències i les transferències, i es faculten als Hbles. Srs. David Baró Riba i Raül Ferré
Bonet per la signatura de dit acord.
L’Hble. Sr. David BARÓ manifesta,
Com bé sabeu això es va tractar a la Comissió Transversal del passat dia 15 d’abril, tot just
després d’una reunió amb Govern. Se’n ha parlat moltíssim aquests darrers mesos en la mateixa
Comissió i inclús n’hem pogut parlar en d‘altres reunions aquí a Casa Comuna, es va rubricar
aquest acord institucional pendent d’aprovació pels diferents Consells de Comú d’una banda i
també del Consell de Ministres. Per tant avui sotmetem a aprovació aquest acord. Es un acord
que implica modificar vàries lleis, de fet es preveu que això impliqui modificar unes 10 lleis
sectorials, inclús varis reglaments i convenis. L’Administració central i els Comuns van
coincidir amb la necessitat de revisar i actualitzar l’execució de les competències amb una
primera revisió, que en una primera fase el que fa és que s’afronta a través de la modificació de
lleis sectorials. La declaració per acords concrets en àrees com cens de població, urbanisme,
recursos naturals, manteniment de carreteres, gestió de residus, protecció ambiental, seguretat
en la convivència, finances públiques, serveis públics inclòs en l’article 4.14 de la Llei de
competències i també en processos administratius.
També preveu crear, per la llei, la taula de Competències molt similar a lo que és la taula de
Mobilitat que funciona bé perquè està tot per un mateix nivell.
També hi ha un altre acord que és el de les transferències que es fixa a 54,6 milions d’euros per
2015 i 2016, una mica més que el que hi ha enguany. Pel Comú de La Massana representarà
uns 300.000 € de més. Recordeu que tenim un pla de viabilitat que es va aprovar i que es va
presentar públicament que preveia que els ingressos de La Massana els pròxims 10 o 15 anys
estarien congelats amb una xifra concreta. Això suposarà que tindrem una mica més per poder
invertir i la voluntat política és de que aquest increment de 300.000 € que li suposarà al Comú
es pugui també passar a inversió i no a despesa de funcionament.
El Comuns diem clarament que és un acord que va en la línea que s’havia buscat inicialment,
basat amb el consens i que ja d’entrada s’ha tancat preveient que s’ha de fer moltes
modificacions com us deia abans amb unes 10 lleis.
Es un acord que avui es passa per Consell de Comú però que va condicionat a l’aprovació per
part de tots els altres Consells de Comú i també en el Consell de Ministres.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS manifesta,
Com vaig comentar a la Comissió Transversal, he de dir que hem estat correctament i
degudament informats de cada pas que s’ha fet amb aquest sentit i per tant li vull agrair
públicament. Tal com li vaig dir a la comissió estem globalment d’acord sobre aquest acord
institucional, entenc que és un acord de mínims, molt distant del plantejament inicial i molt
ambiciós que preveia Govern. Constatar això, quatre anys de treball per arribar a l’aquest
document, sembla molt temps, però globalment sobre l’acord aquest de mínims que s’ha arribat
hi estem d’acord.

L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Un petit matis, nosaltres per part nostra que ens ha pertocat ha estat de dos anys, ja que es va
començar molt abans amb l’altre mandat, inclús quan el mateix Cap de Govern era Cònsol
d’Escaldes i hi havia d’altres membres que estaven elegits que van començar aquestes
reflexions, tot i que s’ha anat canviant, inicialment eren per un motiu i després s’ha anat
orientant cap a un altre. La idea és que passi per tots els Consells de Comú i això ja implica
força feina legislativa a fer i a canviar i tampoc es descarta que els Comuns puguem també
proposar lleis. Això s’haurà de treballar conjuntament ja sigui amb Govern, el Consell General
i també entre Comuns, una vegada s’hagi aprovat per cada Corporació i intentar engegar
aquests canvis que es materialitzen amb aquest acord que ara us comentava que pot afectar
unes 10 lleis.
S’aprova aquest punt amb 7 vots a favor per part dels Consellers de la majoria i 3 abstencions
per part dels Consellers de la minoria.
Informe dels acords presos en Juntes de Govern.
L’Hble. Sr. Robert CALL manifesta,
Jo, per fer una mica d’històric, soc el representant de la Comissió de Serveis Públics i totes les
obres que s’autoritzaven a Serveis Públics havien de passar per Comissió tant les obres menors
com les obres majors. Es va arribar a un acord a la Comissió que les obres menors es poguessin
autoritzar i una vegada autoritzades es poguessin passar per la comissió perquè així el
sol·licitants no tenien que esperar tant temps per passar les obres. Jo vaig acceptar l’acord
aquest però també vaig dir que fossin molt curosos en el moment d’autoritzar segons quina
obra. I avui curiosament trobo que llegint l’acta de la Junta de Govern del dia 9 d’abril em
trobo dos o tres punts que no han passat per comissió ni com obres majors ni com obres
menors. No diré els punts perquè tampoc estic en contra de que s’autoritzin però lo que no
acceptem però es que passen els punts pel Consell de Comú sense haver passat per la Comissió.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
El dia 9 d’abril si que hi ha punts d’obres, això és el dia que es va fer la Junta de Govern, no sé
si posteriorment s’ha fet una Comissió de serveis públics o si s’ha informat o no s’ha informat.
A la pròxima és quan s’informaran d’aquests. De fet avui passem les actes pel Consell de
Comú, s’ha aprovat per la Junta de Govern i s’ha informat i ho fem amb tota la transparència
del món. Volem sempre agilitzar al màxim tot. Per tant si hi ha una obra menor a passar
s’accelera per no bloquejar. Es cert que avui en aquest Consell de Comú hem passat tota una
sèrie d’actes de Juntes de Govern però ho hem fet amb bona intenció. No hi ha hagut mala
intenció per part nostra. A la pròxima Comissió s’informarà. Jo entenc que avui el President
d’obres el Sr. Raul FERRÉ que està absent segur que ell també va convenir amb Vostè que si hi
havia un tema més transcendent que ja l’avisaria, potser va considerar que aquest no era el cas,
però en qualsevol cas passarà per Comissió i s’informarà.
Volem agilitzar al màxim les coses i hi ha moltes peticions d’obres menors i es va prendre
l’acord d’agilitzar.
L’Hble. Sr. Robert CALL continua dient,
Jo no vull pensar que sigui mal intencionat ni molt menys. Jo aquí veig una obra que és una
obra major i una vegada passat pel Comú l’autorització que hi podem fer des de la Comissió?
Em sembla que abans s’hauria d’acceptar per la Comissió i després passar pel Comu i no crec
que sigui mal intencionat. Jo soc del parer que a vegades quan passa el poc passa el molt.

L’Hble. Sr. Sergi BALIELLES intervé dient,
Vam fer una Comissió fa uns dies en la qual sé que no hi podíeu ser, la Consellera tampoc hi va
ser. No recordo si es va fer després del dia 9, ho verificarem, però sé que s’ha fet una Comissió
fa pocs dies en la qual va assistir el Sr. Raul FERRÉ i jo mateix i vam passar una sèrie de
punts. No recordo si era abans del dia 9 o després del dia 9 d’abril. Jo sé que varem fer una
reunió un dia que no podíeu assistir.
L’Hble. Sr. Robert CALL afegeix,
No s’ha fet cap Comissió al mes d’abril i es va convocar la comissió per un dijous i se’m va
tornar a avisar que s’aplaçava per la setmana següent i no n’hem fet cap. Ara si feu la Comissió
vosaltres dos sols això no li puc dir, però que jo hagi assistit a una comissió o se’m hagi passat
la informació, jo li dic que no.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
Només per puntualitzar, queda constància de la seva intervenció i l’entenem perfectament en
aquest sentit, de fet sempre s’ha fet així i sempre s’ha anat agilitzant les obres menors o inclús
obres majors per no haver d’esperar un mes o un mes i mig per autoritzar-les. Jo entenc que no
és que estigui en contra d’aquesta obra sinó que justament és pel fet de que potser no se li havia
dit, s’hagués pogut resoldre informant-lo o trucant-lo. En prenem nota evidentment i intentarem
agilitzar però al mateix temps que es pugui convocar una Comissió si cal encara que sigui per
un punt. En prenem nota, no hi ha cap mena de problema. Entenem que no es que s’hi oposi
sinó que simplement vol que passi per Comissió abans que arribi a un Consell de Comú.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:25 s’aixeca la Sessió la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. del Comú
La Secretària General

