
 
ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 15 DE MARÇ DE 2021 

 

Avui 15 de març de 2021, a les 16.00 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió 
telemàtica de Consell de Comú extraordinari: 
 
ASSISTEIXEN: 

1 Cònsol major Olga Molné Soldevila 
2 Cònsol menor Eva Sansa Jordan 
3 Conseller major Jordi Areny Armengol 
4 Conseller menor Josep Maria Garrallà Subirana 
5 Capità Sergi Gueimonde Bujaldon 
6 Consellera Mireia Ramos Gutiérrez 
7 Conseller Guillem Forné Gispert 
8 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
9 Conseller Kevin Poulet Fernandez 
10 Conseller Marc Jové Martínez 
11 Conseller Josep Maria Agell Abel 
12 Conseller Josep Fusté Badana 

 
Actua com a secretària Mònica Rogé Pujal. 
 
La cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”. Seguidament dóna la 
benvinguda a tots els assistents i tots els que estan a casa seguint aquest Consell de 
Comú amb streaming. Continua dient que aquest Consell de Comú s’ha convocat 
d’acord amb el que disposen els articles 19b, 21 i 23 de l’Ordinació d’Organització i 
Funcionament dels Comuns. No hi han hagut cap pregunta proposada ni s’ha presentat 
cap assumpte a incloure fora de l’ordre del dia, per tant es seguirà aquest Consell de 
Comú amb l’ordre del dia establert per avui. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Proposta d'aprovació del PLEC DE BASES DEL CONCURS INTERNACIONAL 

PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, LA CONSTRUCCIÓ I L'EXPLOTACIÓ 
D'UN GINY AERI DE TRANSPORT DE PASSATGERS PER CABLE ENTRE 
ANDORRA LA VELLA I EL PIC DE CARROI (1a fase), I EL PIC DE CARROI I 
L'ESTACIÓ DE PAL (2a fase) així com facultar al Comú d'Andorra la Vella per a 
realitzar la convocatòria pública i el procediment de licitació. 

 
 
2. Proposta d'aprovació de delegació a la Junta de Govern de proposar i acordar tot 

tipus de convenis. 
 
 
 



RELACIÓ D’ACORDS 
 
1. Proposta d'aprovació del PLEC DE BASES DEL CONCURS 

INTERNACIONAL PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, LA 
CONSTRUCCIÓ I L'EXPLOTACIÓ D'UN GINY AERI DE TRANSPORT DE 
PASSATGERS PER CABLE ENTRE ANDORRA LA VELLA I EL PIC DE 
CARROI (1a fase), I EL PIC DE CARROI I L'ESTACIÓ DE PAL (2a fase) així 
com facultar al Comú d'Andorra la Vella per a realitzar la convocatòria 
pública i el procediment de licitació 
Serveis Públics 
000336/2020-CONTRACTACIÓ Serveis Públics 

Vist el PLEC DE BASES DEL CONCURS INTERNACIONAL PER LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, LA CONSTRUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ D’UN 
GINY AERI DE TRANSPORT DE PASSATGERS PER CABLE ENTRE ANDORRA 
LA VELLA I EL PIC DE CARROI (1a fase), I EL PIC DE CARROI I L’ESTACIÓ 
DE PAL (2a fase); 
 
Es proposa aprovar-lo així com facultar al Comú d’Andorra la Vella per a realitzar la 
convocatòria pública i el procediment de licitació en representació del Comú de La 
Massana. En el procés de licitació estaran els dos comuns. 
 
Pren la paraula l’Hble. Sra. Olga Molné per explicar que en el dia d’avui es sotmetrà a 
votació el plec de bases per a la concessió administrativa, la construcció i la explotació  
d’un giny aeri que anirà d’Andorra la Vella al Pic de Carroi en una primera fase i des 
del Pic de Carroi fins a la Caubella en una segona fase. 
 
La cònsol explica que, un cop presentades les ofertes per part de les diferents empreses 
que estiguin interessades, els dos Comuns participaran en el procés de contractació, per 
tant, ambdós formaran part de la mesa de contractació i puntuaran les diferents ofertes 
que s’hagin presentat.  
 
En el plec de bases queda molt clar, i en això s’ha insistit i treballat molt, que es tracta 
d’un projecte global estructurat en dues fases, ja que hi ha d’haver una coherència ja que 
la segona fase només es realitzarà si ho decideix el Comú de La Massana després 
d’haver portat a terme un procés de participació ciutadana. Es considera molt important 
que sigui un projecte únic per tal d’assegurar la coherència entre els dos trams. 
 
Com tots els assistents ja saben, pel Comú de la Massana és determinant saber la opinió 
dels habitants de la parròquia respecte a la realització d’aquest segon tram i per aquest 
motiu un dels requisits indispensables d’aquest plec ha estat des de l’inici la consulta 
obligatòria i vinculant. 
 
Els licitants, un cop s’hagi publicat al BOPA, han de presentar un projecte complet i 
com ja s’ha mencionat anteriorment, la segona fase seguirà endavant només si el Comú 
de La Massana dóna el vistiplau.  
 
L’Hble. Sra. Molné vol destacar un altre punt important del plec de bases i és que la 
construcció d’aquest giny no haurà de suposar cap endeutament pels comuns perquè es 
tractarà d’una concessió i serà la concessionària qui en resulti adjudicatària qui assumirà 
el cost total de la construcció d’aquest giny.  



A partir de la publicació de la convocatòria les empreses tindran tres mesos per 
presentar les seves ofertes. 
 
S’espera que hi hagi concurrència. 
 
Es procedeix a la votació d’aquest punt, essent tots els vots favorables, per tant, 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Proposta d'aprovació de delegació a la Junta de Govern de proposar i acordar 

tot tipus de convenis. 
Secretaria General 
000001/2020-PROPDEP Administració General i secretaria 

D’acord amb l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns es proposa delegar 
a la Junta de Govern de proposar i acordar tot tipus de convenis. 
 
L’Hble. Sra. Molné explica que és amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits administratius i 
per escurçar els terminis.  
En efecte, l’ordinació del Comú preveu que es puguin delegar funcions a la Junta de 
Govern però de moment no s’havia delegat la signatura de convenis que sempre havien 
de passar pel Consell de Comú i, és cert, que cada vegada cal convocar el Consell de 
Comú i això allarga els procediments. 
 
L’Hble. Sra. Molné insisteix dient que amb aquesta delegació es pretén agilitzar els 
tràmits administratius i sobretot escurçar els terminis. 
 
Es sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia, essent tots els vots favorables, per 
tant, s’aprova per unanimitat. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 16.05 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
La cònsol major,     La secretària general 
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