
 
ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 17 DE FEBRER DE 2021 

 

Avui 17 de febrer de 2021, a les 10.31 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió 
telemàtica de Consell de Comú: 
 
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 major obra la sessió dient: “consell sabut, campana tocada”. Seguidament 
dóna la benvinguda a tots els assistents i als que ho estan escoltant des de casa, i també 
als que ho fan amb la plataforma de streaming. Continua dient que aquesta Sessió de 
Consell s’ha convocat d’acord amb el que disposen els articles 19b, 21 i 23 de 
l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns. Cap conseller ha proposat cap 
pregunta ni cap punt fora de l’ordre del dia previst. Per tant, es segueix el Consell de 
Comú amb l’ordre del dia previst per la sessió d’avui i dóna la paraula a la secretària per 
a que procedeixi a la seva lectura. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. 

 
2. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2021. 
 
3. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per el lloguer de terrenys 

destinats a  aparcaments. 
 

4. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per el lloguer de terrenys 
destinats a parcs infantils. 

 
5. Proposta d’aprovació de l'autorització de despesa per a realitzar una aportació 

a la societat Estacions de Muntanya Arinsal- Pal, SAU.  



6. Proposta d’aprovació dels plecs de bases així com de la licitació del Concurs 
nacional per la reforma i rehabilitació dels berenadors de la parròquia.  

 
7. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del decret de regulació dels 

fitxers de dades personals del Comú de la Massana. 
 
8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 15 i 22 de gener 

del 2021. 
 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. 
La cònsol major assegura que tots els membres han pogut consultar amb l’antelació 
deguda les actes dels Consells de Comú anteriors i demana tant als assistents a la sala 
com als que ho fan virtualment si tenen alguna petició a fer, alguna demanda 
d’aclariment o modificació al respecte. No havent-n’hi cap es sotmeten a votació les 
actes dels passats dies 25 i 29 de gener, essent tots els vots favorables, per tant, 
s’aproven per unanimitat les dues actes.   

 
 

2. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2021. 
Finances 
000012/2021-PROPDEP Finances 

Es proposa aprovar els crèdits reconduïts a l’any 2021, per un import total de 
716.194,23 euros corresponent a compromisos adquirits durant l’any 2020. 
 
Aquests crèdits es finançaran mitjançant disminució de la tresoreria. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Areny, conseller de Finances. 
 
El conseller exposa que, en compliment de l’article 64 apartat 3b de la Llei de Finances 
Comunals, avui proposa per a la seva aprovació els crèdits reconduïts per a l’any 2021, 
corresponents a les previsions o compromisos adquirits durant l’any 2020.  
Aquests crèdits són d’un import total de 716.194 euros i corresponen a les partides 
pressupostàries dels capítols 2 i 6; concretament, el 20% d’aquesta quantia correspon al 
capítol 2 i l’altre 80% al capítol 6, tal i com tots els membres han pogut comprovar 
prèviament a la celebració d’aquest Consell. 
 
Aquestes reconduccions de crèdits, corresponen principalment a obres compromeses 
durant l’exercici 2020 que en finalitzar l’any estaven en procés d’execució o que s’han 
posposat per a la seva realització, com ara la millora i reparació de la teulada de casa 
Comuna, la remodelació d’una rotonda a l’Av. Sant Antoni, l’arranjament del camí del 
Refugi del Comapedrosa, la redacció de la remodelació de les instal·lacions de Santa 
Caterina i la redacció del projecte d’embelliment del Carrer Costes de Teixidó, entre 
altres. 
Pel que fa a la prestació d’altres serveis, les principals partides estan destinades a 
l’actualització de programes de gestió. 
 



Per finalitzar, l’Hble. Sr. Areny explica que aquesta aprovació de crèdit no suposarà cap 
endeutament i es finançarà mitjançant tresoreria. 
 
Es sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia, essent tots els vots favorables, per 
tant, s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per el lloguer de terrenys 

destinats a  aparcaments. 
Circulació 
000081/2021-CONTRACTACIÓ Via Pública i Parcs i Jardins 

Es proposa aprovar un compromís de despesa d’un import de 150.928,87 € per el 
lloguer de terrenys destinats a  aparcaments per l’any 2021. 
 
L’Hble. Sra. Molné proposa tractar els punts 3 i 4 conjuntament per la seva similitud i 
es llegeix la proposta del punt 4 de l’ordre del dia. 

 
4. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per el lloguer de terrenys 

destinats a parcs infantils. 
Circulació 
000082/2021-CONTRACTACIÓ Via Pública i Parcs i Jardins 

Es proposa aprovar un compromís de despesa d’un import de 161.552,96 € per el 
lloguer de terrenys destinats a parcs infantils per l'any 2021. 
 
La cònsol major explica que simplement es tracta d’aprovar el pagament dels 
arrendaments dels terrenys que estan llogats a diferents propietaris de la parròquia de La 
Massana. Aquests terrenys es destinen a parcs infantils i aparcaments. A tall d’exemple 
es pot citar el parc del Prat Gran, Santa Caterina, i també hi ha inclòs en aquests 
arrendaments el parc infantil de l’Aldosa així com l’aparcament situat al costat del 
telecabina d’Arinsal i el de Pal. 
 
Es sotmeten a votació aquests dos punts de l’ordre del dia, obtenint tots els vots 
favorables, per tant, s’aproven per unanimitat els punt 3 i 4 de l’ordre del dia.  
  

 
5. Proposta d’aprovació de l'autorització de despesa per a realitzar una aportació 

a la societat Estacions de Muntanya Arinsal- Pal, SAU  
Finances 
000115/2021-CONTRACTACIÓ Finances 

Vistos els efectes econòmics de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la 
pandèmia del SARS-CoV-2, posposant l’obertura de les estacions d’esquí i l’impacte 
que ha produït en la situació patrimonial de la Societat d’Estacions de Muntanya 
d’Arinsal /Pal SAU (EMAP SAU); 
 
Es proposa aprovar l'autorització de despesa per un import de 3.000.000 €, per a 
realitzar una aportació a la societat Estacions de Muntanya Arinsal- Pal, SAU (EMAP) 
per fer front als efectes econòmics negatius derivats de la pandèmia. 
 
L’Hble. Sra. Molné recorda als assistents que al passat Consell de Comú del dia 25 de 
gener es va procedir a la creació d’un crèdit extraordinari per fer front a la necessitat de 



tresoreria que tenia l’estació. Una necessitat que va venir creada per la crisis sanitària 
del COVID-19.  
Recorda que, com tots els assistents ja saben, les mesures sanitàries preses han tingut 
com a conseqüència que les estacions no es puguin obrir per als turistes i només poden 
ser freqüentades pels residents i, evidentment, els residents són del tot insuficients per 
garantir la xifra de negoci habitual. 
 
Així doncs, ara que s’ha creat aquesta partida i esta dotada de fons, s’ha de fer el 
pagament, és a dir, autoritzar la transferència d’aquest import de 3 milions d’euros cap a 
l’estació. 
 
Es sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia, essent tots els vots favorables, per 
tant, s’aprova per unanimitat l’autorització de despesa. 

 
 

6. Proposta d’aprovació dels plecs de bases així com de la licitació del Concurs 
nacional per la reforma i rehabilitació dels berenadors de la parròquia.  
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient 
000135/2021-CONTRACTACIÓ Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient  

Vistos els plecs de condicions administratives i tècniques pel Concurs nacional per la 
reforma i rehabilitació dels berenadors de la parròquia de la Massana - Fase 2; 
 
Es proposa aprovar-los i convocar la licitació. 
 
La cònsol major cedeix la paraula l’Hble. Sr. Sergi Gueimonde, conseller de Medi 
Ambient. 
 
El conseller manifesta que en aquesta nova fase es dóna continuïtat als treballs realitzats 
durant el passat exercici.  
 
Recorda que es va dur a terme una intervenció integral als berenadors del Riu Pollós, 
Roc de la Sabina i Font del Bisbe.  
L’acollida que van tenir aquestes accions va ser molt positiva ja que la situació generada 
arran de la pandèmia ha fet que cada cop hi hagi més gent que gaudeixi de la muntanya i 
faci ús dels espais públics a l’aire lliure, com és el cas dels berenadors. 
 
En els pròxims mesos estan previstos portar a terme els treballs de rehabilitació de 
quatre berenadors més: el de la Font de Sispony, del Besurt de Pal, de la Font del Mallol 
de Beixalís i la refecció de la Font del Morro, també a Beixalís. 
 
Concretament, aquests treballs consistiran en refer la zona de bancs i taules i també les 
graelles, adequant el sistema de barbacoes a les característiques especifiques de la 
normativa en matèria de riscos d’incendis. 
 
L’empresa guanyadora del concurs, haurà de portar a terme les obres i d’aquesta manera 
s’espera millorar el servei que es dóna amb aquests tipus d’infraestructures i s’espera 
que la població local i visitant gaudeixi d’aquestes que estaran en ple servei en breu. 
 
Es sotmet a votació aquesta proposta, essent tots els vots favorables, per tant, s’aprova 
per unanimitat. 



7. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del decret de regulació dels 
fitxers de dades personals del comú de la Massana. 
Secretaria General 
000077/2020-PROPDEP Secretaria General 

Vista la Llei de delimitació de competències dels Comuns de 4 de novembre del 1993; 
 
Vista la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública; 
 
Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de dades personals; 
 
Vist el Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú de La Massana de 
15 de setembre del 2009;  
 
Vistos el Decret de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals 
del Comú de La Massana del 30 de setembre del 2020 i el Decret de modificació del 
decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú de La Massana de 27 de 
novembre del 2020, pel qual s’amplien certs fitxers de dades i es modifica el fitxer 
número 19 relatiu al fitxer de dades de l’enregistrament de les imatges de les càmeres 
titularitat del Comú de La Massana;  
 
Atès que ha esdevingut necessari incorporar un nou fitxer relatiu a les dades generades 
com a conseqüència dels dispositius de geolocalització incorporats en els vehicles 
comunals;  
 
Es proposa aprovar el següent: 
 
DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE REGULACIÓ DELS 
FITXERS DE DADES PERSONALS DEL COMÚ DE LA MASSANA 
 
Article únic.- Es modifica l’Annex del Decret i s’incorpora un nou fitxer de dades 
personals d’acord amb la regulació establerta en el mateix Decret: 
 
Fitxer 21.- Fitxer de dades generades pels dispositius de geolocalització dels 
vehicles de titularitat comunal. 
 
Denominació del fitxer de dades: Dispositius de geologalització dels vehicles del Comú 
de La Massana. 
 
Finalitat i tractament del fitxer:  realitzar una gestió eficient del personal i dels vehicles 
del Comú els quals també permeten minimitzar la despesa i l’emissió de CO2 a 
l’atmosfera; realitzar un control respecte a les normes d’utilització dels vehicles. Els 
dispositius es desconnecten quan s’estacionen els vehicles un cop finalitzada la jornada 
laboral; 
 
Fonts de les quals s’obtenen les dades de caràcter personal: Les dades s’obtenen de les 
dades que es generen com a conseqüència de la tramesa de les mateixes a partir de la 
instal·lació dels dispositius de geologalització als vehicles de titularitat comunal. 
Les dades obtingudes són respecte al posicionament i rutes que realitza el vehicle, així 
com la velocitat a la qual circula. 
 



En el vehicle hi constarà la comunicació clara que el vehicle té un dispositiu de 
geolocalització. 
 
Tipologia de dades que conté el fitxer: Identificador del geolocalitzador, matrícula del 
vehicle, kilòmetres recorreguts, temps de funcionament i temps de les aturades 
realitzades. 
 
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar: No se’n preveuen. 
 
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar 
dades personals als efectes de la gestió del fitxer: Poden tenir accés immediat als 
enregistraments l’autoritat judicial i els membres del Cos de Policia per a les finalitats 
d’investigació en matèria d’ordre públic, amb una investigació policial en curs o un 
procés judicial o administratiu no arxivat definitivament. 
 
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i òrgans davant dels quals es poden 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició: Secretaria general i 
Informàtica. 
 
Durada de la conservació de les dades: 2 mesos, excepte si estan relacionats amb 
delictes o amb infraccions administratives en matèria d’ordre públic, amb una 
investigació policial en curs o un procés judicial o administratiu no arxivat 
definitivament.  
 
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al 
tractament del fitxer: Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades 
(identificadors i contrasenyes) i físics (locals específics sota clau). 
Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers 
de dades. 
Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i d’autoritzacions per a 
l’accés físic als sistemes. 
Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades 
personals. 
Procediment de gestió i registre d’incidències. 
Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en el cas de transmissió per 
xarxes de telecomunicacions. 
 
Amb aquests sistemes de control es garanteix la confidencialitat i la seguretat de les 
dades personals que siguin objecte de tractament, tal com preveu l’article 12 de la Llei 
15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i al previst a 
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública; 
 
Disposició final  
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.  
 
L’Hble. Sra. Molné cedeix la paraula a l’Hble. Sra. Eva Sansa, cònsol menor, que 
explica que el canvi en el Decret del fitxer de dades personals respon a la necessitat de 
regularitzar el procediment de monitoratge dels efectius que treballen a la via pública.  
 



Amb l’objectiu de donar el millor servei i de poder arribar a tots els punts de la 
parròquia, els vehicles van equipats amb un sistema de control GPS per tal de saber la 
seva posició en tot moment. D’aquesta manera es podran optimitzar els recursos, 
sobretot en les operacions de treta de neu ja que des de la sala de coordinació es pot anar 
comprovant l’estat dels treballs i desplaçar els vehicles d’un punt a un altre segons les 
necessitats de cada moment. 
 
Amb aquest Decret es garanteix la confidencialitat de les dades personals dels 
treballadors comunals. 
 
Es sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia, essent tots els vots favorables, per 
tant, s’aprova per unanimitat. 
 
  
8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 15 i 22 de gener 

del 2021. 
La cònsol major assegura que tots els assistents han pogut consultar prèviament les 
actes de les Juntes de Govern de dates 15 i 22 de gener del 2021 i no havent cap petició 
d’aclariment ni cap modificació a fer al respecte per part dels assistents, tots els 
membres del Consell es donen per degudament informats. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.45 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
La cònsol major,     La secretària general 
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