
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 27 D'AGOST DE 2018 

 

Avui 27 d'agost de 2018, a les 12.00h te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió 
de Consell de Comú. 

 
ASSISTEIXEN 

1 Cònsol Major David Baró Riba 
3 Consellera Major Olga Molné Soldevila 
4 Conseller Menor Sergi Balielles Sagarra 
5 Capitana Eva Sansa Jordan 
6 Consellera Jael Pozo Lozano 
9 Conseller Sergi Gueimonde Bujaldon 
10 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
11 Consellera Cristina Romero Ayuso 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

2 Cònsol Menor Raul Ferré Bonet 
7 Conseller Josep Maria Garrallà Subirana 
8 Consellera Natalia Fanny Cusnir Capoccia 

 
Actua com a secretària general 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 disposen els Articles 
23.2 i 23.3. d’aquesta Ordinació no hi ha hagut cap pregunta proposada. 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. Dona la paraula a la secretària general per a la seva lectura. 
 
Serveis Públics 
000400/2018-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
VIST els danys ocasionats per les darreres pluges torrencials del 12/08/2018 a diferents 
indrets de la parròquia, i vista la necessitat de realitzar treballs urgents de prevenció per 
evitar danys majors, 
 
Es proposa aprovar l’Ordinació següent: 
 
Suplement de Crèdit destinat a la partida 300/1610000/6173030, per un import de 
110.000,00 €. 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant l’increment de recaptació 
d’ingressos respecte als previstos de l’impost sobre transmissions patrimonials de la 
partida 200/9320000/20000, amb un import de 110.000,00 €. 
 
Seguidament el cònsol pregunta a tots els consellers si estan d’acord en incloure aquest 



punt i s’obté el vot favorable de tots els presents, per tant s’inclou a l’ordre del dia 
previst per la sessió d’avui. 
 
El cònsol explica que fa uns dies van haver-hi fortes pluges a la parròquia de La 
Massana, va ser una tromba d’aigua important i fora de l’habitual. Aquests últims dies 
els tècnics del Comú, així com el cònsol menor que és també el conseller d’obres, han 
anat mirant diferents indrets i han buscat els motius del perquè quan hi ha un cas com 
aquesta tromba d’aigua tan important, l’aigua no fa el recorregut pels indrets habituals. 
Quan plou normalment tot es recull, tot funciona bé, però quan cau una tromba d’aigua 
com aquesta i que feia ja molts anys que això no passava, l’aigua va per d’altres camins, 
fa d’altres recorreguts. A banda de fer les actuacions urgents, que es faran i es pagaren 
mitjançant un avenç de fons que es passarà pel proper Consell de Comú un cop fets els 
peritatges pertinents per part de les asseguradores. En aquest cas es tracta de fer les 
inversions, les obres de millora com poden ser per exemple la col·locació de nous 
embornals, ampliar algunes reixes, en determinats punts mirar de recollir l’aigua i 
canalitzar-la cap a una reixa existent, de tal manera que si mai torna a haver-hi un altre 
episodi així, de fortes pluges o trombes d’aigua o tempesta, intentar minimitzar 
l’impacte i evitar inundacions. Aquest és el lema de la casa: “acció/reacció”. S’agraeix 
la feina efectuada de forma tan ràpida, de detecció dels indrets on sortia l’aigua, on no 
quedava recollida i fer les actuacions corresponents. S’han de fer unes 10 actuacions 
amb uns cost aproximat d’uns 10.000 €, doncs es pressuposta aquesta intervenció en uns 
110.000 € i, en el cas s’aprovi aquesta proposta avui, s’efectuarà en les properes 
setmanes mitjançant adjudicacions a diferents empreses del país.  
 
Aquest és l’objectiu i es finança a través de l’increment de l’ITP ja que en un trimestre 
s’ha ingressat la quantitat que s’havia previst per tot un any. És un ingrés que va força 
bé. Es finança doncs a través d’aquest excedent d’ITP que s’ha ingressat al Comú de La 
Massana. La propera setmana es podran començar les actuacions en diferents punts com 
per exemple a l’av. del Través, a Sispony, i a d’altres ubicacions de la parròquia. 
 
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova 
per unanimitat. 
 
A continuació és segueix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

 
2. Presa de jurament o promesa de l’inspector comunal. 
 
3. Aprovació, si escau, de la resolució d’un recurs administratiu. 

4. Aprovació provisional, si escau,  d’un pla parcial. 
 

5. Aprovació, si escau, de declarar desert un concurs.  
 



6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 13, 20 i 28 de 
juny així com 4, 7, 11 i 18 de juliol. 

 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior. 
L’Hble. Sr. Albert Esteve Garcia demana la paraula i diu que s’absté en la votació ja 
que no va ser present a dita sessió, tot i que no dubta que reculli fidelment el succeït. 
 
S’aprova l’Acta del Consell de Comú de data 28 de juny del 2018 amb 8 vots a favor i 1 
abstenció. 
 
2. Presa de jurament o promesa de l’inspector comunal. 
Secretaria General 
000064/2018-CONTRACTACIÓ  
Recursos Humans 
Es pren de jurament o promesa del Sr. Luís Manuel GONÇALVES AFONSO com a 
inspector comunal. 
 
El cònsol, abans de la presa de jurament, explica que aquest càrrec correspon a una 
vacant que hi havia i remarca la importància d’aquesta figura tan important per garantir 
el control i alhora la fiscalització de la tributació del Comú. El Sr. Luis Gonçalves 
passarà doncs a ocupar aquesta vacant. És un lloc de treball que requereix una persona 
preparada ja que la seva tasca consisteix en la realització d’inspeccions referent a tots 
els requeriments, tant a la vessant administrativa com també en la elaboració dels 
corresponents expedients. En definitiva ha de vetllar pel compliment de les Ordinacions 
tributàries, de Via Pública, entre d’altres, en un Comú que està molt informatitzat i amb 
molts procediments, i se’n crearan de nous, i que estaran molt ben definits. L’equip 
comunal considera doncs què el Luis té el millor perfil per a desenvolupar aquesta feina, 
ja té experiència en procediments administratius, ha superat amb molt bona nota el 
concurs extern publicat al BOPA i va ser el que va obtenir millor puntuació. És 
massanenc, la qual cosa agrada, tot i ser un punt opcional. 
 
L’equip comunal li desitja molts encerts, recorda que es tracta d’un treball en equip, 
transversal, amb tota la Casa Comuna, i que estan convençuts de que desenvoluparà una 
molt bona tasca, i que serà un molt bon professional. Li desitgen també molts encerts, 
que es trobi al Comú com a casa, que pugui tirar endavant tots els seus projectes i que 
estan encantats de poder col·laborar tots plegats en aquesta nova etapa. 
 
Es procedeix al jurament.  
 
3. Aprovació, si escau, de la resolució d’un recurs administratiu. 
Secretaria General 
000001/2018-PROC_DISCIPL  
Recursos Humans 
VIST el recurs d’alçada presentat pel Sr. Francesc VELA PÉREZ en data 18 de juliol 
de 2018, contra l’acord de la Junta de Govern, del 13 de juny anterior, per mitjà del qual 
s’adoptà la resolució següent: 



“Imposar al funcionari Sr. Francesc VELA PÉREZ una sanció de 
reubicació obligatòria a un altre lloc de treball, amb l’adaptació 
corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de treball, essent el lloc de 
treball de reubicació el d’operari tècnic de la Deixalleria de les Valls del 
Nord, amb categoria salarial C2, i un salari de 1.739,57.- Euros/mensuals o 
lloc de treball equivalent en categoria i estructura salarial.” 

VIST que en el susdit recurs administratiu se sol·licita el següent: 

1.- Amb caràcter principal,  de deixar sense efecte la dita resolució. 

2.- Amb caràcter subsidiari, de modificar-la en el sentit de canviar la reubicació del seu 
lloc de treball sense variar la categoria salarial del recurrent. 

VIST que el present recurs argumenta que els fets que la resolució de l’expedient 
disciplinari considera com a greus o molt greus, no deixen de ser divergències d’opinió 
en el marc d’una relació laboral; que nega tots i cadascun dels fets que li són imputats 
per la Junta de Govern; que no es pot considerar provat que hagi menystingut un 
company de treball i, menys, la superior del recurrent; que s’han manifestat 
ocasionalment criteris diferents, sense que això es pugui considerar com un 
menysteniment; que ell s’havia limitat a manifestat la seva opinió, emmarcat dins del 
dret constitucional a la llibertat d’expressió, i que sempre ho havia fet de forma educada 
i constructiva; que es pretenia fer creure que des del 21 de desembre de 2017 al 31 de 
gener de 2018 no havia fet més que un treball i que a sobre l’havia mal fet; que feia 
innumerables tasques i mai havia tingut problemes, ni per les feines encomanades ni per 
les relacions amb els companys; que en relació als mots que havia dit els negava, i era la 
seva paraula contra la de la Sra. Directora; que no estava d’acord amb la graduació de 
les faltes, que s’han considerat greus, sense que hi hagi cap prova de la gravetat dels fets 
imputats; que no havia insultat, no havia vexat, ni havia menystingut cap membre de 
l’equip, i en el pitjor dels casos els fets només podrien ser qualificats de lleus, mai 
greus; que el seu interès era seguir ocupant el càrrec que ha desenvolupat fins a la data 
però, subsidiàriament, acceptaria la reubicació del lloc de treball sense degradació 
salarial, i sense que això signifiqués acceptar els fets imputats; que tenia fills al seu 
càrrec. 

ATÈS que, prèvia la tramitació del corresponent expedient disciplinari, per resolució 
del 13 de juny del 2018 la Junta de Govern del Comú de La Massana va adoptar la 
decisió de sancionar el funcionari Sr. Francesc Vela Pérez amb la reubicació en un nou 
lloc de treball amb adaptació de la seva estructura salarial, a causa de la relació 
conflictiva i de la constant confrontació amb els seus companys de treball i, en concret, 
amb la Sra. Directora del Departament de Medi Ambient, i la deficient realització de les 
tasques que li eren encomanades, d’acord amb els detallats en els informes que figuren 
en l’expedient administratiu. 

ATÈS que, contràriament al que exposa el recurrent en el seu escrit del 18 de juliol 
proppassat, els mots, les expressions i les manifestacions que han estat objecte de 



l’expedient disciplinari, i que ha pronunciat el recurrent contra la seva superiora, no són 
simples intercanvis d’opinió o de criteri, sinó que la seva finalitat era cercar l’oposició, 
la confrontació, la desestabilització i el mateix menysteniment de la Sra. Directora de 
Medi Ambient, perquè el funcionari se li adreçà de forma incorrecta, escridassant-la i 
discutint fora de tot control, i perquè el contingut de les expressions formulades (dir-li 
que era ella que tenia un problema perquè no estava bé, tot rient; que ell seguiria al 
Departament li agradés o no; o que anés a veure al Cònsol si volia trobar una solució) 
només pretenien desestabilitzar la seva superior. 

Que, tanmateix, l’actitud de desconsideració es traduïa, igualment, en una oposició 
frontal a fer la tasca com li era encomanada, o simplement a fer-la, desatenent les 
indicacions i ordres que li eren formulades, o fent els treballs de forma deficient, tal 
com es detalla en els documents que figuren en l’expedient. 

ATÈS que convé tenir present que el Sr. Francesc Vela Pérez ja ha estat sancionat per 
fets similars que, en aquella ocasió, varen afectar l’anterior Sra. Directora del 
Departament de Medi Ambient. 

ATÈS que els fets han estat correctament qualificats com a greus, no solament per la 
seva transcendència i importància intrínseca, sinó també per la pertorbació que ha 
ocasionat al servei. 

ATÈS que si bé el recurrent admet, subsidiàriament, la reubicació del seu lloc de 
treball, no admet la modificació salarial conseqüent, cosa que no pot ésser atesa puix la 
sanció de reubicació comporta, automàticament, l’adaptació de l’estructura salarial al 
nou lloc de treball, tal com preveu l’article 66 de l’Ordinació de la funció pública del 
Comú de La Massana.  

 ATÈS que, d’acord amb el que ha estat exposat, s’imposa la desestimació del recurs 
administratiu en tots els seus termes. 

VIST el que disposa l’article 124 del Codi de l’Administració. 

Es proposa DESESTIMAR EN TOTS ELS SEUS TERMES, el recurs administratiu 
que ha estat interposat, en data 18 de juliol de 2018, pel Sr. Francesc VELA PÉREZ. 

NOTIFICAR la present resolució al recurrent als efectes pertinents. 

La present resolució constitueix un acte administratiu definitiu que exhaureix la via 
administrativa i deixa expedita la via Jurisdiccional. D’acord amb l’article 36 de la Llei 
de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal el termini per a interposar demanda davant el 
Tribunal de Batlles és d’UN MES, a comptar de la data de notificació de la present. 

El cònsol explica que aquest punt deriva d’un acord pres en Junta de Govern, sobre un 
expedient obert. Quan s’aprova la incoació d’un expedient per Junta de Govern, la 
persona afectada té la possibilitat de presentar un recurs davant del Consell de Comú, 
com és el cas. Avui, doncs, es tracta de proposar de desestimar el recurs presentat 



perquè es considera que es mantenen els fets, i per tant es manté la posició adoptada per 
la Junta de Govern. No és habitual fer una reubicació d’un treballador al Comú, i alhora 
adaptar la seva estructura salarial, però es considera que hi ha tota una sèrie de motius, 
de disfuncions que hi ha hagut, de faltes que s’han considerat per part dels tècnics o de 
la Directora com a greus, i per tant es proposa desestimar i mantenir la posició que es va 
acordar per Junta de Govern. Es notificarà a la persona interessada per a què pugui fer el 
que consideri oportú davant de la Jurisdicció, en aquest cas la Batllia. 

El Sr. Albert Esteve, conseller de la minoria, informa que ha rebut la informació de part 
del conseller però que s’absté de votar al no haver viscut ell en primera persona aquest 
litigi existent entre el treballador i el Comú. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb 8 vots a favor i una abstenció. S’acorda 
doncs desestimar aquest recurs d’alçada davant del Consell de Comú, i es manté la 
posició de la Junta de Govern, d’imposar al funcionari en qüestió la reubicació del lloc 
de treball així com l’adaptació corresponent a l’estructura salarial del nou lloc de 
treball. 

4. Aprovació provisional, si escau,  d’un pla parcial. 
Serveis Públics 
003337/2017-SOL·LICITUD  
RIBA SABATE,JAUME 
VIST que el Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial de La Massana, preveu en la unitat 
d’actuació de sòl urbanitzable E-059, situada al terreny conegut com a “Camp del 
Ravell” a l’avinguda del Ravell de la Massana, 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-059; 

VIST que s’ha obtingut els informes potestatius i preceptius, favorables del Ministeri 
d’Ordenament Territorial, Àrea d’Urbanisme: de Riscos geològics; d’Urbanisme; de 
Rius/Torrents, així com, del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; 
Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Àrea de Medi Aquàtic, Infraestructures i 
Fauna; 

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; 
 
Es proposa aprovar provisionalment el pla parcial de desenvolupament de la unitat 
d’actuació de sòl urbanitzable E-059 promogut pels Srs. Jaume RIBA SABATÉ i Gil 
RIBA SABATÉ, i se sotmet a informació pública durant un període de 20 dies a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
 
Intervé la consellera d’Urbanisme, l’Hble. Sra. Olga Molné, qui informa que es tracta 
d’un Pla parcial desenvolupat pels privats, concretament pel 100% dels propietaris de la 
unitat d’actuació. Per aquest motiu en principi no pot haver-hi oposició perquè tots han 
estat d’acord amb el què han decidit. En aquest moment ja s’han rebut tots els informes 
favorables de Govern, concretament del Ministeri d’Ordenament Territorial i del 
Ministeri de Medi Ambient, i per tant el següent pas és aprovar de forma provisional 
aquest Pla parcial, publicar-lo al BOPA per si hagués algun administrat o alguna 



administració què volgués formular al·legacions o alguna observació al respecte. 
Posteriorment, en el cas de no haver-hi cap al·legació es procediria a la seva aprovació 
definitiva en un posterior Consell de Comú.  
 
El cònsol celebra que hi hagin plans parcials, ja que durant molt de temps no hi havia 
moviment, no se’n feien. Costa molt que n’hi hagin de plans parcials per urbanitzar, i és 
una bona notícia que s’urbanitzi i que vagin passant pel Consell de Comú aquests plans 
parcials. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
5. Aprovació, si escau, de declarar desert un concurs.  
Via Pública i Parcs i Jardins 
000306/2018-CONTRACTACIÓ  
Via Pública i Parcs i Jardins 
Vist el canvi de projecte de la concepció global del Parc del Prat Gran del Colat així 
com dels seus serveis, es proposa declarar desert el concurs per al subministrament i 
instal·lació d’elements de jocs per a aquest parc.   
 
El cònsol informa que aquest és un tràmit per alliberar la reserva de crèdit que hi havia a 
nivell del pressupost. El Prat del Colat està essent objecte d’una reforma integral. La 
fase 1 en la que s’ha desenvolupat tota una nova zona esportiva ja està acabada i en 
funcionament, i ja l’estan gaudint els infants, amb una molt bona acollida. La fase 2 
inclou l’obra civil i l’adjudicació dels nous jocs que hi hauran en el Prat Gran del Colat.  
Arran de la realització de l’exitós esdeveniment que va ser “La Serenalla Market” s’ha 
pogut veure que tot i ser un parc infantil, també és important que hi hagi una zona verda 
disponible. Per aquest motiu es replanteja el projecte inicial, de reubicar els jocs en 
d’altres espais del Prat del Colat, i deixar al mig tot un espai verd que pugui acollir 
esdeveniments en un futur, com pot ser aquest o d’altres. Aquest concurs per als jocs va 
tenir 3 ofertes de tres empreses diferents, de les quals dos van quedar excloses per no 
respectar els requisits del Plec de bases. L’altra empresa a qui es podria haver adjudicat 
aquest concurs va presentar una variant que no corresponia a la seva proposta inicial i el 
plec de bases no preveia adjudicar una variant. El Comú hagués hagut d’adjudicar uns 
jocs que no convenien. A més a més s’ha volgut canviar el projecte, que serà diferent. 
Per tant avui es proposa declarar desert el concurs i se’n farà un altre. El proper Consell 
de Comú es proposarà l’aprovació del concurs per poder realitzar tota l’obra civil. Per 
tant, la Fase 1 ja està acabada, la Fase 2 començarà amb aquesta obra civil. S’espera 
poder realitzar les obres els mesos d’octubre, novembre, desembre i potser una part de 
gener, en funció del temps. A principis del 2019, ja amb el pressupost del 2019, es 
podrà fer un nou concurs per poder adjudicar els nous jocs, que ja estaran escollits. Es 
prepararà un nou Plec de bases més precís, i s’espera tenir un tipus de jocs què 
s’adeqüin a la tipologia del que es pretén, i també del país. Com a exemple no es 
posarien castells a Andorra... S’espera que siguin uns jocs més adaptats a la parròquia i 
al país de muntanya què som.  
 
Al declarar aquest concurs desert s’allibera el crèdit que estava reservat i que es podrà 
destinar a tirar endavant el concurs per fer l’obra major del Prat del Colat. Els terminis 
són els mateixos i l’idea és que el nou Prat del Colat estigui degudament acabat abans 
de l’estiu de l’any vinent, què és quan se’n fa un ús important. Aquest any el més 
important era fer un “Planning” per que la gent pogués gaudir del Parc aquest estiu. Per 



això les obres de la Fase 1 es van fer a part i se n’ha  pogut gaudir aquests mesos ja que 
no es volia tenir un parc infantil tancat quan realment se’n fa un ús important durant els 
mesos de bon temps.  
S’espera poder complir i tenir el nou Prat del Colat en funcionament i degudament 
acabat cap al mes d’abril o maig de l’any vinent, també amb la construcció d’aquesta 
nova zona de serveis i lavabos que tanta falta feia en una zona més propera als jocs.  
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 13, 20 i 28 de juny 
així com 4, 7, 11 i 18 de juliol. 
S’informa a tota la Corporació de tots els acords presos en les Juntes de Govern 
anteriors. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.20h s’acaba la reunió. 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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