
ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 19 DE FEBRER DE 2018

Avui 19 de febrer de 2018, a les 11.00h te lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú.

ASSISTEIXEN

1 Cònsol Major David Baró Riba
2 Cònsol Menor Raul Ferré Bonet
3 Consellera Major Olga Molné Soldevila
4 Conseller Menor Sergi Balielles Sagarra
5 Capitana Eva Sansa Jordan
6 Consellera Jael Pozo Lozano
7 Conseller Josep Maria Garrallà Subirana
8 Consellera Natalia Fanny Cusnir Capoccia
9 Conseller Sergi Gueimonde Bujaldon
10 Consellera Francisca Guerrero Lopez
11 Consellera Cristina Romero Ayuso
90 Conseller Albert Esteve Garcia

Actua com a secretària general la Sra. Mònica Rogé Pujal.

El cònsol major dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de
Consell s’ha convocat 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 disposa l’Article 23.2 d’aquesta Ordinació no hi ha hagut cap
pregunta proposada. Tanmateix, d’acord amb l’establert a l’Article 23.3. s’ha presentat
un assumpte a incloure a l’ordre del dia dins el termini establert. Preguntats a tots els
consellers, aquest nou punt obté el vot favorable de tots els presents i per tant s’inclou a
l’ordre del dia previst per la sessió d’avui, com a punt 1.

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d’aprovació d’ampliació del termini de venciment de l’aval a EMAP,
SAU

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

3. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2018

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari destinat a la partida de xarxa
d’aigües pluvials i residuals

5. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari destinat a la partida d’utillatge



6. Proposa d’aprovació de delegació de signatura a l’administrativa adscrita al
Servei de Tràmits

7. Proposta d’aprovació definitiva de la 8a modificació del POUP

8. Proposta d’aprovació definitiva del pla parcial de desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable E-155

9. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per l'hora gratuïta i per les
targetes dels aparcaments verticals

10. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per la subvenció a la Llar
d'Infants Causes Pies

11. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per la recollida selectiva de
residus

12. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa pels treballs del
manteniment de la xarxa d'enllumenat públic, lloguer i instal·lació
d'enllumenat de Nadal

13. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per la gestió dels residus de
la deixalleria

14. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa pel servei de transport
públic parroquial

15. Proposta d’aprovació del tercer Pla Rector del Parc Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa

16. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre la distribució pública i el consum
d’aigua potable

17. Proposta de treure a concurs públic el subministrament d’una màquina
escombradora

18. Proposta d’aprovació de l’aportació a la societat EMAP, SAU, per als
esdeveniments de dinamització del turisme i comerç de la parròquia

19. Proposta de treure a concurs públic les obres de refecció dels serveis fecals,
pluvials i d'aigua potable de la carretera de les Agudes de La Massana

20. Proposta de treure a concurs públic els treballs de refecció dels serveis fecals i
aigua potable des de l'edifici Amadeus fins a l'Estació del Telecabina d'Arinsal

21. Proposta de treure a concurs públic les obres corresponents a la refecció dels
serveis de fecals, pluvials i d'aigua potable de la urbanització Sorribes de La
Massana



22. Proposta de treure a concurs públic la refecció dels serveis de fecals, pluvials i
aigua potable del carrer de Les Canadilles de La Massana

23. Proposta de treure a concurs públic les obres de renovació del col·lector
secundari d'aigües residuals al riu dels Cortals d'Anyós - Fase III, Tram C

24. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 13 i 22 de
desembre del 2017, així com 10 i 24 de gener del 2018

RELACIÓ D’ACORDS

El cònsol comenta que com ja ha avançat abans hi ha un nou punt a l’ordre del dia que
és la proposta d’aprovació de l’ampliació del termini de venciment d’un aval a EMAP,
SAU i dona la paraula a la secretària general que procedeix a la lectura d’aquest.

Secretaria General
000035/2018-PROPDEP
Secretaria General
VIST l’acord de Consell de Comú de data 28 de juliol de 2017 on es va acordar avalar
solidàriament la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL SAU
(EMAP SAU), per la renovació de les pòlisses de crèdit que té contractades amb les
entitats bancàries, per un import de 3.974.100,00 i amb venciment el dia 15 de febrer
del 2018;
VISTA la necessitat d’ampliar el termini de venciment de dita pòlissa en dos mesos;

Es proposa aprovar l’ampliació de l’aval per a dita pòlissa, amb nou venciment el dia 15
d’abril del 2018.

Tanmateix, es proposa facultar a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per a
signar l’aval per la contractació d’aquest crèdit pont.

Es sotmet a votació la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia i s’aprova per unanimitat.

A continuació el cònsol explica què a EMAP hi ha diferents pòlisses contractades que
ara arriben a venciment. En aquest cas el venciment era el 15 de febrer del 2018. En
aquests moments s’està tancant també la possibilitat de poder reduir aquesta pòlissa de
crèdit amb 1,5 milions d’euros. Mentre això s’acaba de tancar amb els 5 bancs del país,
que ja es tancarà aquesta setmana, el que es fa és allargar 2 mesos més l’aval que teníem
fins ara per aquesta pòlissa de crèdit, no es canvia import. D’aquesta forma hi ha temps
fins el 15 d’abril de 2018 per poder fer un nou Consell de Comú i passar la renovació
del PAIF i també el nou finançament per la fase 2 de les inversions a Pal Arinsal, que es
tirarà endavant aquest mateix any 2018.

Es sotmet el punt a votació i s’aprova per unanimitat.

A continuació és passa a l’ordre del dia establert.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior



L’Hble. Sr. David Baró demana si hi ha alguna intervenció sobre aquesta acta i el
conseller de la minoria, l’Hble. Sr. Albert Esteve demana la paraula i diu que respecte a
l’acta no hi ha cap problema, només vol agrair als membres de la majoria el fet d’haver
modificat la data inicialment prevista per la Sessió de Comú a demanda seva.

El cònsol diu que s’ha pot atendre la seva petició i a més s’ha pogut afegir algun punt
més a l’ordre del dia i d’aquesta manera tractar més coses que les previstes en la sessió
programada pel dijous anterior, ha estat un “win-win” de la majoria i de la minoria.

Seguidament es sotmet a aprovació l’Acta de la sessió de Consell de Comú de data 22
de desembre del l’any 2017 que s’aprova per unanimitat.

2. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2018
Finances
000031/2018-PROPDEP
Finances
Es proposa aprovar els crèdits reconduïts a l’any 2018, per un import de 546.950,02
Euros.

El cònsol explica que, com ja es va comentar a la Comissió de Finances, són els crèdits
reconduïts, són aquelles inversions o projectes que es van començar al 2017 i que
s’estan finalitzant en aquests moments. Per tant es recondueix aquest crèdit de cara al
pressupost del 2018, per aquest import de 546.950 €.
Destacar que una part important d’aquest reconduït és justament l’obra de l’eixample de
la carretera de Sispony que està acabant-se de finalitzar i que, el mes de març o abril
estarà acabada, és el que permet finançar aquesta obra.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

3. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari destinat a la partida de xarxa
d’aigües pluvials i residuals

Finances
000125/2018-CONTRACTACIÓ
Finances
VIST que les obres previstes a realitzar a la xarxa d’aigües pluvials i residuals, a
diversos punts de la parròquia, milloraran de manera significativa i definitiva aquest
servei;

Es proposa aprovar l’Ordinació següent:

Crèdit extraordinari destinat a la partida 300/1611000/6073020 – Xarxa d’aigües
pluvials i residuals, per un import de 1.700.000,00 €.

Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant disminució de la tresoreria, per un
import de 1.700.000,00 €.

El cònsol explica que això ja es va avançar el passat mes de desembre quan es va parlar
del pressupost del 2018. El pressupost del 2018 tenia una inversió de 2,5 milions, però
que hi hauria un acord, al mes de gener o febrer, per poder ampliar aquesta inversió
2018 amb 1.500.000 €, i que finalment serà de 1.700.000 € que es traurà de tresoreria,



dels comptes que hi ha als bancs. Hi ha un saldo positiu de pràcticament 5 milions
d’euros en els diferents comptes bancaris, són diners estalviats dels quals se’n treuen de
tresoreria 1.700.000 € que s’afegeixen a la inversió prevista en el pressupost que es
finança amb ingressos ordinaris de 2.500.000 €. Per tant ara s’estarà en un pressupost de
4.300.000 €. En aquest cas aquest 1.700.000 € se’n va al que internament hem anomenat
recentment “operació subsòl”. Són totes aquelles obres que es fan al subsòl, en xarxa
d’aigües, de pluvials i residuals, tal i com es podrà veure al final del Consell del Comú,
on avui aprovarem, en principi, de publicar al BOPA cinc edictes per treure concursos.
De fet n’hi ha més, pràcticament seran una desena de concursos nacionals que es trauran
les properes setmanes per poder adjudicar aquestes obres importants que es fan al
subsòl, per un import total de 1.700.000 €.
Això crearà alguna molèstia perquè són en alguns carrers, en algunes urbanitzacions,
però evidentment és necessari fer aquestes obres. Són obres que no llueixen molt, però
que s’han de fer i per tant, i vist que hi ha aquesta tresoreria positiva i que es pot fer
aquest esforç en aquests moments, el que es farà és aquesta “operació subsòl” de
1.700.000 € entre les properes setmanes i els propers mesos.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari destinat a la partida d’utillatge
Via Pública i Parcs i Jardins
000127/2018-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Vist l’informe de l’empresa ASSEGUR PREVENCIÓ, de data gener 2018, en el que
obliga al Comú a disposar de una bastida homologada i certificada per dur a terme les
tasques de jardineria a l’hivernacle, i donat que no es disposa de partida pressupostaria
per aquest concepte, es proposa aprovar l’Ordinació següent:

Crèdit extraordinari destinat a la partida 400/170000/60320 – “Utillatge”, per un import
de 700 €.

Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
400/1631000/60310 -“Maquinària”, per un import de 700 €.

El cònsol explica que es tracta d’un tràmit intern de pressupost. Es va tenir aquest
informe, no estava previst en el pressupost per tant es treu d’una partida per ficar-ho en
una altra per tirar endavant i comprar aquesta bastida homologada.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Proposa d’aprovació de delegació de signatura a l’administrativa adscrita al
Servei de Tràmits

Administració general
000002/2018-PROPDEP
Administració General i secretaria
ATÈS el que disposa l’article 35 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de
març del 1989;
ATÈS el que disposa l’article 10 de l’Ordinació de modificació del reglament
d’organització i funcionament dels comuns, del 3 de novembre del 2011;



A proposta del cònsol major, es proposa aprovar de delegar a l’administrativa adscrita al
Servei de Tràmits, la Sra. Verònica RAYA CUESTA, 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

El cònsol explica que això es fa amb la voluntat d’agilitzar molt més l’administració i
els tràmits. En aquest cas a l’incorporar-se una nova administrativa a Tràmits, es fa la
delegació de la signatura a aquesta persona, per a que pugui agilitzar els tràmits i que els
ciutadans no hagin de venir un dia i tornar l’endemà al Comú, sinó que en el mateix
moment ja es fa el tràmit perquè justament el pot signar el mateix administratiu.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

6. Proposta d’aprovació definitiva de la 8a modificació del POUP
Serveis Públics
000907/2017-SOL·LICITUD
AYMA CASAL,ANNA
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
Vist l'informe favorable de la Comissió Tècnica d'Urbanisme de data 23 de novembre
del 2017, es proposa l'aprovació definitiva de la 8a modificació del POUP, aprovat el 25
de febrer del 2016, relativa a l'ajustament entre les unitats d'actuació de sòl urbanitzable
E-070 i de sòl urbà consolidat A-025.

El cònsol proposa passar també la següent proposta, que és també per la consellera
d’Urbanisme.

7. Proposta d’aprovació definitiva del pla parcial de desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable E-155

Serveis Públics
002186/2016-SOL·LICITUD
ROSSELL TARRADELLAS,ELISABET
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
Vist que el Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial de la Massana, preveu en la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable E-155, situada al terreny conegut com a “Prat del riu
Montaner” al llarg de la carretera dels Brecals al terme de Sispony, a desenvolupar per
mitjà de pla parcial, en el supòsit que l’execució urbanística sigui desenvolupada pel
sector privat,

Vist que el projecte de pla parcial està promogut per la totalitat dels propietaris de la
unitat d’actuació E-155,

Vist que ha obtingut els informes potestatius i preceptius, favorables del Ministeri
d’Ordenament Territorial de l’Àrea d’Urbanisme de Riscos, de Mobilitat d’Urbanisme i
de Rius/Torrents, així com, del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
de Medi Ambient,



Vist que havent-se verificat la conformitat de la documentació del Pla parcial amb la
normativa en vigor i amb el POUP de la parròquia,

Vist l’edicte d’aprovació provisional de data 3 de gener de 2018, s’ha sotmès el projecte
a informació pública,  de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei General
d'Ordenació del territori i Urbanisme, sense que s’hagin formulat al·legacions, ni
observacions, i sense que hagi estat adient que el Comú proposi rectificacions o
esmenes al projecte.

Es proposa acordar l’aprovació definitiva del pla parcial de desenvolupament de la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-155.

Es cedeix la paraula a la consellera major, també consellera d’Urbanisme, l’Hble. Sra.
Olga Molné qui exposa que respecte a la primera proposta el que va passar és que
durant la confecció del cadastre rústic de La Massana, la propietària va detectar que la
seva terra estava inclosa en dos unitats d’actuació diferents i el que va demanar va ser
ajustar els límits de la seva terra a la unitat d’actuació. Es va aprovar provisionalment
aquest ajustament en un Consell de Comú anterior. No hi ha hagut al· legacions en
contra, i ara recentment la CTU ha emès un informe favorable a aquest ajustament, i per
tant el que correspon és aprovar definitivament aquest ajustament.

Respecte a la segona proposta, diu que el 100% del propietaris de la unitat d’actuació E-
155 van promoure el pla parcial d’aquesta unitat d’actuació. Aquest Pla parcial es va
aprovar provisionalment el 3 de gener del 2018. Tampoc s’han tingut al·legacions en
contra. Ara, recentment, hem anat rebent tots els informes favorables de tots els
Ministeris que els emeten. Per tant correspon aprovar definitivament aquest Pla parcial
de la UA E-155, gràcies al qual recordem que el Comú de La Massana rebrà un terreny
de cessió d’uns 500m2.

El cònsol demana si hi ha alguna intervenció més sobre aquest tema tractat anteriorment
a la Comissió d’Urbanisme i el conseller de la minoria pren la paraula i diu que
efectivament aquest tema s’ha tractar en la Comissió d’Urbanisme i que a més a més ja
va donar suport a l’aprovació provisional doncs seria incoherent ara anar en contra.

S’aproven les dos propostes per unanimitat.

8. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per l'hora gratuïta i per les
targetes dels aparcaments verticals

Via Pública i Parcs i Jardins
000052/2018-CONTRACTACIÓ
Administració general
Es proposa aprovar el compromís de despesa a la societat GESTORA
D'APARCAMENTS DE LES VALLS S.A.U. en concepte d'hora gratuïta i de les
targetes dels aparcaments verticals per l'any 2018, per un import de 234.003 €.

El cònsol exposa que com cada any, s’han de passar per Consell de Comú  tots aquells
compromisos de despesa que superin l’1% del pressupost de despesa. Per tant en aquest
cas s’està parlant d’un import de 234.003 €, que correspon a l’aparcament d’1 hora
gratuïta que hi ha a la parròquia de La Massana per poder agilitzar i estimular el



comerç, i també els diferents abonaments que tenim contractats amb la societat gestora
dels aparcaments verticals que són dos: el de la Closeta i el de les Fontetes.

A la pregunta de l’Hble. Sr. Baró de si hi ha alguna intervenció al respecte, l’Hble. Sr.
Esteve intervé dient que creu que a nivell de dinamització del comerç aquest import és
prou considerable com per a que s’estudiïn alternatives que podrien ser més eficients
però és una proposta que estava inclosa al pressupost al qual va donar suport i per tant
per coherència votarà a favor.

S’aproven les dos propostes per unanimitat.

9. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per la subvenció a la Llar
d'Infants Causes Pies

Administració general
000065/2018-CONTRACTACIÓ
Administració general
Es proposa aprovar el compromís de despesa per la subvenció d'aquest any 2018 a la
Llar d'infants Causes Pies, per un import de 195.000 €.

El cònsol explica que la Llar d’infants de La Massana no és del Comú. El Comú hi té
una participació perquè és administrador de Causes Pies, i per tant fa aquesta aportació
anual, que s’ha anat reduint d’any en any. De fet aquesta escola bressol de La Massana
té poc cost en comparació amb les de altres Comuns.  Només s’hi destinen 195.000 €
per any. Hi ha escoles bressol que suposen una aportació per part dels Comuns de 200,
300, 400 mil euros. Com es fa una bona gestió, s’està força contents com a
administradors de Causes Pies d’aquesta Llar d’infant El Petit Príncep. Està al
pressupost i supera l’1% doncs aquest compromís de despesa ha de passar per Consell
de Comú.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

10. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per la recollida selectiva de
residus

Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000105/2018-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Es proposa aprovar el compromís de despesa corresponent a la recollida selectiva de
residus (rebuig, envasos, vidre, paper i cartró) de la parròquia per l'any 2018 a la
societat PIRINENCA DE SERVEIS, SA, en tant que adjudicatària del servei de
recollida a nivell nacional, per un import total de 430.041,85 €. De forma desglossada el
rebuig tindrà un cost de 212.272,01 €/any, els envasos 43.312,41 €/any, el vidre
71.799,07 €/any i el paper i cartró 102.658,36 €/any.

El cònsol explica que aquests són els imports anuals fruit del concurs que van fer els
diferents Comuns de forma mancomunada. Com que és un compromís de despesa que
supera aquest 1%, es sotmeten a aprovació amb aquests diferents imports per poder
donar resposta a aquest contracte que tenim vigent tots els Comuns amb Pirinenca de
Serveis.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.



11. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa pels treballs del
manteniment de la xarxa d'enllumenat públic, lloguer i instal·lació
d'enllumenat de Nadal

Serveis Públics
000122/2018-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Vist el concurs en vigor adjudicat a AGEFRED pels treballs del manteniment de la
xarxa d'enllumenat públic, lloguer i instal·lació d'enllumenat de Nadal, es proposa
aprovar un compromís de despesa de 206.914,19 € per l'any 2018.

El cònsol explica que es tracta d’un punt similar a l’anterior. Hi ha un concurs,
l’enllumenat públic de La Massana està amb un règim d’exteriorització, de concessió,
que està funcionant força bé. Aquesta proposta de despesa inclou aquesta concessió de
l’enllumenat, però també inclou el lloguer i la instal·lació de l’enllumenat de Nadal. És
un paquet global que es destina a Agefred via concurs que està vigent en aquests
moments.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

12. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa per la gestió dels residus de
la deixalleria

Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000046/2018-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Es proposa aprovar el compromís de despesa corresponent a la gestió dels residus de la
deixalleria, els residus de la neteja viària del servei de via pública i la gestió de despeses
d'explotació del servei de la deixalleria per un import de 132.000 € pel període
corresponent a l'exercici de l'any 2018. Aquesta gestió anirà a càrrec dels gestors
adjudicataris del concurs de l'any 2016 amb contractes vigents.

El cònsol explica que és una proposta similar a l’anterior, en la que es supera l’1% i que
és per la deixalleria, per un import de 132.000 €.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

13. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa pel servei de transport
públic parroquial

Comerç, Turisme i Comunicació
000028/2014-CONTRACTACIÓ
Comerç, Turisme i Comunicació
Es proposa aprovar un compromís de despesa de 112.000 € per l’any 2018 a la
COOPERATIVA INTERURBANA ANDORRANA, S.A., en tant que adjudicatària del
concurs pel servei de transport públic parroquial.

El cònsol diu que, tot i que no supera l’1%, entén que és una qüestió important de
recordar que el Comú de La Massana destina pràcticament 112.000 € per any per
assegurar aquest servei de transport públic comunal, que el què fa és connectar els
diferents pobles amb el centre de La Massana. Després ja amb les línies nacionals es pot



assegurar un millor transport públic, més eficient. Són 112.000€ per any el cost que té
aquest servei pel Comú.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

14. Proposta d’aprovació del tercer Pla Rector del Parc Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa

Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000023/2018-PROPDEP
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Es proposa aprovar el tercer Pla Rector del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa pel període de vigència 2018-2021 en el qual es defineix la normativa de
protecció del parc, la regulació dels usos i les activitats en el seu àmbit i la zonificació
del territori, entre d'altres.

Aquesta nova versió del Pla Rector va ser informada al Comitè Consultiu del parc el dia
5 de desembre del 2017 i va ser elevada a l'Òrgan Rector del parc per a la seva
aprovació el dia 20 de desembre del 2017.

El cònsol dóna el torn de paraula al conseller de Medi Ambient, l’Hble. Sr. Sergi
Gueimonde, qui agraeix i diu:

Aquesta és la tercera modificació del Pla Rector del Parc Natural i té com a objectiu
actualitzar els continguts i adaptar-los a la situació actual. El pla rector té un període de
vigència de 4 anys, justament perquè el parc és un espai en constant evolució. A més, la
planificació de les actuacions és a 4 anys vista i per tant cal renovar-les.

Entrem ja en els punts més destacats que hem canviat o introduït.

- Un d’ells és la inclusió de la figura del guarda del parc, que a l’anterior
normativa no existia i s’ha afegit. La funció del guarda és la de vigilància,
atenció i sensibilització.
En cas que el guarda detecti comportaments en contra de la normativa,
n’informarà als agents de circulació que podran interposar una denúncia.
Aquesta possibilitat de posar sancions també és una novetat que considerem
important ja que s’ha de vetllar per la conservació d’aquest espai protegit.

- Pel que fa a les zones d’Us especial, que són les que tenen menys restricció a
nivell de protecció ja que allà s’hi ubiquen equipaments i infraestructures, s’han
actualitzat. Les dues incorporacions són el Circuit Interpretatiu del Comapedrosa
i el mirador panoràmic de l’Alt del Comapedrosa.

- També cal destacar que s’han afegit totes les zones del medi aquàtic que han
estat incloses dins el conveni Ramsar, una normativa de protecció de les zones
humides d’interès natural.

- D’altra banda, també hem creat un nou camí d’accés a Montmantell. De fet,
aquesta zona ja era utilitzada per molts excursionistes i hem cregut convenient
marcar un únic camí.



- En la nova redacció del pla hem afegit la data de celebració del Dia del Parc
Natural, que ha quedat fixada en el 22 de setembre, coincidint amb la primera
ascensió al cim del Comapedrosa.

- A nivell de senyalització, s’ha establert la utilització de banderoles homologades
per tal de facilitar les indicacions als excursionistes.

- L’equipament més important que hem inaugurat en els darrers anys ha estat el
Centre d’Interpretació del Comapedrosa, que en aquesta moments està
funcionant a ple rendiment durant l’època d’estiu. Aquest equipament no estava
encara inclòs al pla, ja que va ser creat fa dos anys i mig. Durant aquest temps
hem anat dotant el CIC de contingut, amb nous audiovisuals, activitats i recursos
educatius.

- També voldria exposar un punt potser més tècnic, que són els indicadors del
programa de seguiment anual de l’estat de conservació del parc. Fins ara
treballàvem amb 79 indicadors i ara n’hem afegit 27. Per tant, seguirem
l’evolució del parc a través de 106 indicadors i d’altres de nous que anirem
incorporant segons les necessitats. Per exemple, tenim previst estudiar l’impacte
que tenen els excursionistes sobre els camins del parc natural. En base als
resultats es podran planificar les actuacions adients.

- Un altre punt destacat té a veure amb els treballs de recerca, ja que s’estableix
que els investigadors hauran de lliurar una còpia dels seus treballs sobre el parc
natural.

Aquests són els principals punts d’aquest tercer Pla Rector, en el qual hem treballat
intensament ja que per a nosaltres és molt important definir clarament les mesures de
protecció, els usos i l’activitat dins el parc. Tenim la gran responsabilitat de gestionar
aquest bé natural i patrimonial i continuarem treballant en totes les vessants: la
conservació, la difusió i la recerca.

El cònsol agraeix l’exposició feta i també la feina realitzada per tots els membres del
Consell Consultiu del Parc, així com també la dels membres de l’Òrgan Rector, que es
reuneixen regularment i que fan les propostes. Aquest inclou el Comú, el Quart
d’Arinsal, inclou també membres de Govern i de l’Associació de caça i pesca. Agraeix
les seves aportacions. Continua dient que el Consell Consultiu es va reunint cada any i
eleva les propostes que després són vetllades per l’Òrgan Rector del Parc Natural, tal
com marquen els seus estatuts. Agraeix la bona feina feta, aquesta actualització ja que hi
ha nous elements, noves propostes, i per tant calia actualitzar aquest tercer Pla Rector
del Parc Natural.

El conseller de la minoria, l’Hble. Sr. Albert Esteve intervé i diu que els plans rectors
dels parcs naturals són plans vius, que han d’anar evolucionant en funció de les
necessitats de cada moment, i que per part de la minoria també s’agraeix la feina feta
per tots els membres que hi han participat.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

15. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre la distribució pública i el consum
d’aigua potable



Serveis Públics
000168/2017-PROPDEP
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE
VIST l’article 4.10 del Títol Segon, Capítol Primer de la Llei de delimitació de
competències dels comuns, segons el qual correspon a les corporacions locals la
prestació del servei públic de captació, tractament i distribució pública d’aigua potable;
VISTA la Llei de policia i protecció de les aigües;
VIST el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al
consum humà de data 17 d’octubre de 2007;

Es proposa aprovar l’Ordinació sobre la distribució pública i el consum d’aigua potable.

El cònsol resumeix la proposta, ja què és un punt molt tècnic. Abans hi havia un
Reglament sobre el tema de les aigües, ara es tracta únicament d’un canvi formal, és a
dir, enlloc d’estar en un Reglament el que s’ha fet és una Ordinació. S’ha recollit tot el
què hi havia en el Reglament fins ara vigent i s’ha actualitzat, perquè es parlava del
Departament d’aigües i ara és un servei que pertany a Serveis Públics. S’ha actualitzat
en forma d’organigrama, i s’ha canviat en forma d’Ordinació ja que la regulació
d’aquest servei públic s’ha de fer per Ordinació i no per Reglament tal com diu a Llei de
competències recentment aprovada. No hi ha hagut cap canvi substancial de cara als
usuaris, ni a nivell de tipologia ni a nivell de preus. Els preus estan regits per
l’Ordinació de Preus Públics que es va aprovar l’any passat i on no hi ha hagut cap
mena de augment. Només un canvi en el format d’aquesta normativa que, enlloc de ser
un Reglament passa a ser una Ordinació. Únicament s’han fet actualitzacions tècniques.
També parlàvem molt sovint en comissió de Finances, quan es presentava el cas de com
es fa el retorn quan hi ha hagut una incidència amb un tub, ara s’han marcar els límits.
Quan hi ha un tub anterior és a càrrec del Comú i quan és després és a càrrec del mateix
abonat. Això s’ha aclarit, s’ha actualitzat, i ara passa a ser una Ordinació d’aquest servei
de subministrament i distribució d’aigua a la parròquia de La Massana, d’aigua potable.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

16. Proposta de treure a concurs públic el subministrament d’una màquina
escombradora

Via Pública i Parcs i Jardins
000139/2018-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa treure un concurs públic per al subministrament d’una màquina
escombradora per al departament de Via Pública.
Tanmateix es proposa aprovar el plec de bases així com la corresponent publicació de
l’edicte corresponent.

El cònsol exposa que es tracta d’una proposta d’inversió que està prevista en el
pressupost del 2018 i, com es suposa que l’import és més important que l’1%, s’ha de
sotmetre a votació del Consell de Comú, per tal de poder treure l’edicte els pròxims dies
al BOPA, i d’aquesta manera entrar ja a licitar aquesta nova màquina escombradora pel
departament de Via Pública.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.



17. Proposta d’aprovació de l’aportació a la societat EMAP, SAU, per als
esdeveniments de dinamització del turisme i comerç de la parròquia

Comerç, Turisme i Comunicació
000159/2018-CONTRACTACIÓ
Comerç, Turisme i Comunicació
Es proposa aprovar un compromís de despesa de 300.000 € en concepte d’aportació a la
societat EMAP, SAU, per als esdeveniments de dinamització del turisme i comerç de la
parròquia per l’any 2018, desglossat com següents:

Esdeveniments €

Copa del Món UCI BTT 100.000

Skyrace Comapedrosa 55.000

Maxiavalanche 47.000

Copa Catalana 55.000

Patrocini FAC 12.000

FAM Font Blanca 15.000

Volta als Ports (ACA) 12.000

Vertical Arinsal 3.000

Triblanc 1.000

Total 300.000

El cònsol explica que cada any el que es fa, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç i el
turisme a la parròquia, és fer tota una sèrie d’esdeveniments esportius a la parròquia.
Estan finançats pel Comú i és gestionen amb la col·laboració de la nostra estació,
d’EMAP. Es fa l’aportació a EMAP per poder tirar endavant aquests esdeveniments a la
parròquia. La majoria són d’estiu, però també n’hi ha de cara a la temporada d’hivern,
per aquest import total de 300.000 €, sempre amb l’idea de continuar dinamitzant el
comerç. Ha funcionat força bé aquests últims anys i es vol continuar en aquesta línia
també el 2019. Això s’ha tractat també en comissió de Turisme, amb el conseller Sergi
Balielles.

No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova
per unanimitat.
18. Proposta de treure a concurs públic les obres de refecció dels serveis fecals,

pluvials i d'aigua potable de la carretera de les Agudes de La Massana
Serveis Públics
000154/2018-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE



Es proposa aprovar el plec de bases així com publicar l’edicte corresponent per treure a
concurs les obres de refecció dels serveis fecals, pluvials i d'aigua potable de la carretera
de les Agudes de La Massana.

El cònsol proposa passar les 5 propostes següents, que estan agrupades i què
corresponen a la inversió que abans mencionada, de 1.700.000€, i fer la votació
conjunta.

19. Proposta de treure a concurs públic els treballs de refecció dels serveis fecals i
aigua potable des de l'edifici Amadeus fins a l'Estació del Telecabina d'Arinsal

Serveis Públics
000160/2018-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE
Es proposa aprovar el plec de bases i publicar l’edicte corresponent per treure a concurs
públic els treballs de refecció dels serveis fecals i aigua potable des de l'edifici Amadeus
fins a l'Estació del Telecabina d'Arinsal.

20. Proposta de treure a concurs públic les obres corresponents a la refecció dels
serveis de fecals, pluvials i d'aigua potable de la urbanització Sorribes de La
Massana

Serveis Públics
000157/2018-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Serveis públics i cadastre
Es proposa aprovar el plec de bases així com publicar l’edicte per treure a concurs les
obres corresponents a la refecció dels serveis de fecals, pluvials i d'aigua potable de la
urbanització Sorribes de La Massana.

21. Proposta de treure a concurs públic la refecció dels serveis de fecals, pluvials i
aigua potable del carrer de Les Canadilles de La Massana

Serveis Públics
000153/2018-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE
Es proposa aprovar el plec de bases i publicar l’edicte per treure a concurs públic la
refecció dels serveis de fecals, pluvials i aigua potable del carrer de Les Canadilles de
La Massana.

22. Proposta de treure a concurs públic les obres de renovació del col·lector
secundari d'aigües residuals al riu dels Cortals d'Anyós - Fase III, Tram C

Serveis Públics
000151/2018-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE
Es proposa aprovar el plec de bases i publicar l’edicte per treure a concurs públic les
obres de renovació del col·lector secundari d'aigües residuals al riu dels Cortals
d'Anyós- Fase III, Tram C.



El cònsol explica que abans el que s’ha fet és treure aquest 1.700.000 € de tresoreria,
disposant-lo ja al pressupost i ara el que es fa és autoritzar la publicació d’aquests
edictes, amb aquests plecs de bases per a aquestes obres.
Continua dient que s’està parlant de 5 edictes que es preveu que superin l’1%, un import
superior a 130.000 €, però també hi hauran d’altres plecs de bases que s’afegiran.
Pràcticament seran una desena d’edictes, de concursos nacionals per poder tirar
endavant aquestes obres de com abans deia “operació subsòl”, per aquest import de
1.700.000€.
Són a diferents indrets i poblacions de la parròquia de La Massana i tenen a veure
sempre amb el que són les refeccions dels serveis fecals, també d’aigua potable i inclús
també de pluvials. Serà en diferents  urbanitzacions, a diferents carrers. En principi els
edictes sortiran al BOPA aquest mateix dimecres i ja es podrà licitar i començar les
obres en breu, una vegada s’adjudiqui amb el corresponent tràmit d’exposició, propostes
i adjudicació final.
Això forma part del pressupost d’inversió d’aquest any que, s’ha augmentat, i que ja
està en 4.300.000 €. De la resta de plecs s’anirà informant també per Comissió de
Serveis Públics i també en Junta de Govern. Ja estan parlats, evidentment, estan ja tots
planificats per a aquest any.

El conseller de la minoria intervé per dir que aquesta operació al subsòl és necessària
per preservar un bé com és l’aigua, molt necessari. A més a més aquesta operació és
obligatòria, que els Comuns els reparin, però com no es veuen probablement el ciutadà
no hagués sabut que s’ha de fer aquest tipus d’obra. Afegeix que la majoria sempre
comptarà amb el suport de la minoria per tirar endavant aquests tipus d’intervencions.

El cònsol es mostra d’acord amb l’exposició perquè com no es veuen, l’única cosa què
es veu són les obres. Es crearà alguna molèstia, perquè es veuen treballs sobre les
carreteres i creen molèsties. Però una vegada estan fetes i està asfaltat, com que està al
subsòl no llueix, però és necessari. Per tant es fa aquests esforç d’inversió al subsòl
aquest any, d’1.700.000 €.

Es sotmeten les 5 propostes a votació i s’aproven per unanimitat.

23. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 13 i 22 de
desembre del 2017, així com 10 i 24 de gener del 2018

S’informa que tota la informació està també penjada al núvol i demana si hi ha alguna
intervenció al respecte. No havent-hi cap, es dona per informada tota la corporació.

No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.39h s’acaba la reunió.

Vist-i-plau P.O. del Comú
El cònsol major, La secretària general


