
 
ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 16 DE GENER DE 2020 

 

Avui 16 de gener de 2020, a les 12.00 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió 
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 general la Sra. Mònica Rogé Pujal. 
 
La cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”. Seguidament 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 ni s’ha presentat cap assumpte a incloure a 
l’ordre del dia per part dels consellers de Comú dins del termini establert, per tant es 
segueix amb l’ordre del dia previst per la sessió d’avui. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de dos actes de sessions anteriors 

 
2. Proposta de constitució de la Junta de Govern: nomenament dels membres i 

delegació de competències. 
 
3. Proposta d’aprovació de les retribucions dels diferents membres del Consell de 

Comú 
 

4. Proposta de creació i composició de les comissions 
 
5. Informació sobre les disposicions de la cònsol major en matèria de delegació de 

signatura i funcions 
 



6. Proposta de nomenament de diferents càrrecs 
 

7. Proposta d’aprovació d’una Ordinació 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES 
 
L’Hble. Sra. Olga Molné proposa als membres del Consell de començar pel punt 6 de 
l’ordre del dia i tots els consellers hi estan d’acord. 
 
6.  Proposta de nomenament de diferents càrrecs 
Secretaria General 
000001/2020-PROPDEP  
Administració General i secretaria 
Proposta de nomenament de diferents càrrecs i, si escau, presa de jurament dels 
mateixos: 
 
Es proposen els càrrecs següents:  
 
Sra. Mònica Rogé Pujal com a secretària general. 
 
Sr. Josep Babot Sánchez com a interventor comunal  
 
Sra. Montserrat Checa Granja com a Directora de Cultura i Protocol 
 
Sr. Ricard Lacambra Fernández com a Director de Serveis Públics, Urbanisme i 
Cadastre  
 
Seguidament, la Sra. Olga Molné pren jurament als membres nomenats: 
 
La Sra. Mònica Rogé Pujal jura exercir el càrrec de secretària general pel qual ha estat 
nomenada, així com respectar i fer respectar la Constitució Andorrana i la resta de 
l’ordenament jurídic andorrà. 
 
El Sr. Josep Babot Sánchez promet exercir el càrrec d’interventor comunal pel qual ha 
estat nomenat, així com respectar i fer respectar la Constitució Andorrana i la resta de 
l’ordenament jurídic andorrà. 
 
La Sra. Montserrat Checa Granja promet exercir el càrrec de Directora de Cultura i 
Protocol pel qual ha estat nomenada, així com respectar i fer respectar la Constitució 
Andorrana i la resta de l’ordenament jurídic andorrà. 
 
El Sr. Ricard Lacambra Fernández promet exercir el càrrec de Director de Serveis 
Públics, Urbanisme i Cadastre pel qual ha estat nomenat, així com respectar i fer 
respectar la Constitució Andorrana i la resta de l’ordenament jurídic andorrà. 
 
Un cop presos els juraments, la Sra. Olga Molné dirigeix als nomenats les següents 
paraules: 
 



«A tots els que heu pres jurament de càrrec, us vull trametre la nostra confiança en 
vosaltres per dirigir els diferents departaments i àrees que encapçaleu al Comú de La 
Massana. 
Durant aquest mandat, us farem molta confiança i esperem molt de vosaltres.  
 
Tots quatre repetiu i això vol dir que en aquests darrers anys heu fet molt bé la vostra 
feina i amb èxit, i per tant, podem revalidar la confiança en cadascú de vosaltres. 
 
Vull agrair en nom meu i en nom de tot l’equip el vostre esforç i que ho feu extensiu a 
tots els membres dels vostres departaments, perquè és evident que sense ells seria 
impossible tirar endavant el Comú, 
 
Aquests últims anys, entre tots, hem pogut fer prosperar la parròquia i hem de continuar 
oferint un bon servei a la ciutadania de La Massana per fer créixer la parròquia entre 
tots. És una tasca fonamental, molt important i en part la realitzeu vosaltres, perquè sou 
qui controleu les partides pressupostàries de cadascun dels vostres departaments i totes 
les obligacions que teniu, per això sou també els que tireu endavant tots els projectes del 
Comú de La Massana. 
 
Heu demostrat, tots quatre, sobradament la vostra professionalitat durant aquest temps i 
us vull encoratjar, en nom de tot l’equip del Consell de Comú, a continuar la tasca 
començada i a fer prosperar tots els nostres projectes i propostes que vam aportar durant 
la campanya electoral i els nous que sorgiran. 
 
També vull agrair-vos tots els esforços que feu i fareu durant aquests anys, perquè hi 
hauran moments complicats i amb molta feina. Desitjo que tots quatre tingueu molts 
encerts i molts èxits i aprofito per felicitar-vos un cop més pel vostre nomenament 
d’avui, en nom meu i en nom de tots. 
 
Moltes gràcies.» 
 
Seguidament és segueix amb l’ordre del dia establert. 
 
1. Aprovació, si escau, de dos actes de sessions anteriors 
Pren la paraula la cònsol major i refereix que aquestes dues actes corresponen als dos  
Consells de Comú celebrats en data 28 de desembre del 2019, especificant que un d’ells 
va ser ordinari i l’altre el de Sants innocents corresponent a la presa de jurament dels 
actuals membres del Consell.  
 
Tots els assistents han pogut consultar prèviament aquestes actes atès que se’ls hi han 
facilitat amb la deguda antelació.  
 
No havent cap intervenció al respecte i amb tots els vots a favor, s’aproven per 
unanimitat. 
 
2. Proposta de constitució de la Junta de Govern: nomenament dels membres i 

delegació de competències. 
Secretaria General 
000001/2020-PROPDEP  
Administració General i secretaria 



D’acord amb l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns es proposa aprovar 
els següents punts: 
 
1.- Nomenar membres de la Junta de Govern als següents consellers: 
Hble. Sra. Olga Molne Soldevila 
Hble. Sra. Eva Sansa Jordan 
Hble. Sr. Jordi Areny Armengol 
Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon  
Hble. Sra. Mireia Ramos Gutiérrez 
Hble. Sr. Guillem Forné Gispert 
Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez  
Hble. Sr. Kevin Poulet Fernandez 
Hble. Sr. Marc Jové Martínez 
Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel 
Hble. Sr. Josep Fusté Badana 
 
 
2.- Delegar les competències següents a la Junta de Govern: 

 
- Resolució de totes les sol·licituds presentades, relatives a activitats comercials i 
industrials. 
 
- Resolució de les sol·licituds d’obres majors i menors, llicències urbanístiques en 
execució del planejament -exceptuant les llicències d’autorització de Plans Parcials i 
Plans Especials-, declaracions de béns immobles i d’inscripció al Cadastre.  
 
- La regulació i les resolucions relatives a la gestió ordinària del cens de població 
comunal i del cens electoral. 
 
- En general, la resolució de les sol·licituds de llicències, autoritzacions i permisos 
derivats de l’àmbit de competència comunal. 
 
- Actualitzar i proposar l’acceptació o denegació de permutes i les delimitacions de 
terreny comunal. 
 
- Informe i seguiment de tots els tràmits precontenciosos o contenciosos iniciats pel 
Comú o instats contra ell. 
 
- La resolució dels procediments sancionadors. 
 
- Contractació de personal, fixació i modificació dels seus salaris i, en general, totes 
aquelles competències que li atorguen les disposicions de l’Ordinació de la funció 
pública. 
 



- Tots els procediments a que fa referència la Llei de contractació pública, salvat que 
alguna normativa ho disposi altrament.  
 
- Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la Llei de contractació pública i 
el que preveu l’article 80 de la Llei de Finances comunals; les contractacions 
administratives de tota mena per quantitats iguals o inferiors a l’1% del pressupost de 
despesa, o el límit inferior que estableixi cada any el text articulat de l’Ordinació del 
pressupost comunal. 
 
- Proposar i acordar convenis que no tinguin caràcter de disposició i que estiguin 
dedicats a qüestions de funcionament o serveis. 
 
- La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes 
administratius de l’Administració comunal, salvat que una Ordinació ho disposi 
altrament. 

- L’adopció dels acords en matèria tributaria, en tot el que és competència del Comú, 
d’acord amb la normativa vigent.   

- En general, tots aquells actes que afectin el funcionament de les oficines 
administratives del Comú i dels seus serveis exteriors referents a l’organització dels 
departaments, l’atenció al públic i els horaris d’obertura i tancament. 
 
3. Delegacions de signatura: 
Delegar la signatura de totes les resolucions i acords adoptats pel Comú i per la Junta de 
Govern a la secretària general i, de manera general, per a la realització de les funcions 
previstes a l’article 17 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns. 
 
La cònsol major exposa que l’Ordinació actual permet que la Junta de Govern sigui 
d’un mínim de quatre persones, és a dir, el cònsol major, el cònsol menor, el conseller 
major, i el conseller menor. 
En aquest mandat, s’ha decidit que tots els Consellers formin part de la Junta de Govern 
perquè així sempre hi haurà un màxim d’informació i per a que tots els membres puguin 
discutir conjuntament sobre cadascun dels temes en les sessions de Junta que es fan 
cada dimecres. 
No s’ha volgut excloure a ningú per a que tothom tingui l’oportunitat d’aportar, dir la 
seva i debatre. 
 
També s’ha delegat a la Junta de Govern una sèrie de competències per agilitzar el 
funcionament del Comú. 
 
No havent cap pregunta ni comentari al respecte, es sotmet a votació aquesta proposta, 
essent tots els vots favorables, per tant, s’aprova per unanimitat.   
 
3. Proposta d’aprovació de les retribucions dels diferents membres del Consell de 

Comú 
Secretaria General 
000002/2020-PROPDEP  
Administració General i secretaria 



Es proposa aprovar les retribucions dels diferents membres del Consell de Comú: 
 
 Cònsols: salari brut 4.600 € 
 Presidents de Comissions: salari brut 1.615 € 
 Consellers de Comú sense presidència de Comissió: salari brut 1.145 € 

 
L’Hble. Sra. Olga Molné vol remarcar que al Comú de La Massana només hi ha tres 
tipologies del tipus salarial respecte als polítics. Aquestes consisteixen en els sous dels 
cònsols, els dels consellers de Comú amb presidència i els dels consellers de Comú 
sense presidència.  
Temps enrere hi va haver la figura del conseller a ple tems, però actualment en aquest 
mandat, no hi és. 
Aquesta Corporació sempre ha estat a la part baixa de la graella salarial dels polítics i en 
aquest cas l’import mensual que es proposa és el mateix que hi havia al mandat anterior, 
ja que s’ha considerat que s’havien de mantenir aquestes quantitats. 
 
No havent cap comentari al respecte per part dels assistents, es sotmet a votació amb 
tots els vots favorables, per tant, s’aprova per unanimitat. 
 
4. Proposta de creació i composició de les comissions 
Secretaria General 
000001/2020-PROPDEP  
Administració General i secretaria 
Conforme l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns es proposa crear les 
comissions següents: 
 
Finances, Pressupost, Administració, Competències, Transferències i Comunicació 
President   Sr. Jordi Areny Armengol 
Vicepresidenta Sra. Olga Molné Soldevila 

  Sr. Josep Fusté Badana 
  Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 
  Sra. Eva Sansa Jordan 

 
Turisme, Comerç i Dinamització 
President  Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
Vicepresident  Sr. Marc Jové Martínez 
   Sra. Olga Molné Soldevila 
   Sr. Kevin Poulet Fernandez 
   Sr. Josep Fusté Badana 

 
Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana  
President   Sr. Guillem Forné Gispert 
Vicepresidenta Sra. Francisca Guerrero Lopez 

  Sr. Marc Jové Martínez 
  Sr. Jordi Areny Armengol 

   Sra. Olga Molné Soldevila 
 

Educació, Joventut i Esports 
President   Sr. Kevin Poulet Fernandez 
Vicepresident  Sr. Josep Fusté Badana 



   Sr. Josep Maria Agell Abel 
   Sra. Mireia Ramos Gutiérrez 
   Sra. Francisca Guerrero Lopez 
   Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
 
Urbanisme, Cadastre i Límits parroquials 
Presidenta   Sra. Olga Molné Soldevila 
Vicepresident  Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 
   Sr. Guillem Forné Gispert 
   Sr. Jordi Areny Armengol 
   Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 

 
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat 
President   Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 
Vicepresident  Sr. Guillem Forné Gispert 
   Sra. Mireia Ramos Gutiérrez 
   Sr. Jordi Areny Armengol 
   Sra. Eva Sansa Jordan   
Circulació 
President   Sr. Josep Maria Agell Abel 
Vicepresidenta Sra. Eva Sansa Jordan  
   Sra. Mireia Ramos Gutiérrez 
   Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 
   Sr. Guillem Forné Gispert 
 
Benestar Social i Gent Gran 
Presidenta   Sra. Francisca Guerrero Lopez 
Vicepresidenta Sra. Mireia Ramos Gutiérrez 
   Sr. Josep Maria Agell Abel 
   Sr. Marc Jové Martínez 
   Sr. Kevin Poulet Fernandez 
 
Obres, Via Pública, Parcs i Jardins i Parc Mòbil 
Presidenta   Sra. Eva Sansa Jordan  
Vicepresident  Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 

  Sr. Josep Fusté Badana 
  Sr. Marc Jové Martínez 

   Sr. Kevin Poulet Fernandez 
   Sr. Josep Maria Agell Abel 
 
La cònsol major explica que aquestes són les nou comissions que s’ha proposat crear 
d’acord amb el que estableix l’ordinació de funcionament dels comuns. Es tracta del 
mateix número de comissions que hi havia al mandat anterior. 
Encara que hi hagi 12 consellers a la Junta de Govern, s’ha considerat escaient que calia 
mantenir el nombre de 9 comissions per tal d’evitar augmentar la partida pressupostària, 
i per tant, la despesa del comú. 
 
El fet que hi hagi tres consellers sense presidència de Comissió no té com a 
conseqüència que els mateixos estiguin menys implicats, ja que tenen vicepresidència i, 



a més, tots formaran part de la Junta de Govern, on realment hi ha el debat i la presa de 
decisions. 
 
No havent cap comentari al respecte, es sotmet aquest punt a votació, essent tots els vots 
favorables, per tant, s’aprova per unanimitat. 
 
5. Informació sobre les disposicions de la cònsol major en matèria de delegació de 

signatura i funcions 
Secretaria General 
000001/2020-PROPDEP  
Administració General i secretaria 
S’informa al Ple sobre les disposicions de la cònsol major en matèria de delegació de 
signatura i funcions: 
 
1.- Atenent al que estableix l’article 10 punts 2, 3 i 4 de l’Ordinació d’organització i 
funcionament dels Comuns; 
Delega la signatura als membres de la Junta de Govern, d’acord amb l’ordre 
protocol·lari establert entre els consellers, els documents següents: 

- Certificats per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica 
- Certificats d’altes, baixes i modificacions del cens de població  
- Certificats de convivència 
- Certificats de fe de vida  
- Certificats de residència  
- Certificats de no deute i de deute 
- Certificats de propietat 
- Correspondència ordinària del Comú  

 
2.- Atesa la voluntat d’agilitzar els tràmits administratius i prestar un millor servei als 
ciutadans que s’adrecen a les oficines comunals; 
Delega la signatura indistintament a les senyores: 
.- Tània Prat Vidal 
.- Maria Carme Bernad Tormo 
.- Sònia Da Costa Pereira 
.- 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 i de deute 
 
3.- Conforme a l’article 32 de la Llei qualificada del matrimoni, delega les seves 
funcions en la celebració dels matrimonis civils a qualsevol dels membres del Consell 
de Comú. 
 
4.- De conformitat amb l’article 19.4 de la Llei de contractació pública del 9 de 
novembre del 2000, delega a favor dels presidents de les comissions, la presidència de 
les meses de contractació de forma indistinta. 



 
 
La cònsol incideix en que aquestes delegacions ja es fan des de diversos mandats amb 
l’objectiu d’agilitzar el funcionament del Comú i per a que en cas d’absència d’algun 
membre, els altres puguin signar en el seu lloc. 
 
Es vol un Comú àgil i eficient, si més no, aquesta és la intenció amb aquestes 
delegacions.  
 
En el cas de la delegació de la signatura al personal del Comú, es pretén evitar que un 
administrat que sol·licita un certificat a la Corporació, hagi de tornar a l’endemà per 
obtenir-lo signat, ja que el treballador del Servei de Tràmits li podrà signar el document 
al moment. 
 
6. Proposta d’aprovació d’una Ordinació 
Finances 
000011/2020-CONTRACTACIÓ  
Finances 
VIST la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 
 

VIST que el Ple de Comú no ha aprovat el pressupost comunal per al 2020 abans 
d’acabar l’exercici 2019, i donant compliment a l’article 70 de la Llei 10/2003, del 27 
de juny, de les finances comunals, queden prorrogats automàticament per dotzenes parts 
el pressupost de l'exercici 2019 quant a llurs crèdits definitius de despeses corrents, així 
com el text articulat de l'ordinació del pressupost i les bases d'execució, 

VIST que el Comú haurà de fer front a despeses durant el primer trimestre, i els crèdits 
d’algunes partides resulten insuficients, cal incrementar el crèdit de la partida amb un 
suplement de crèdit. 

ATÈS l’informe de l’interventor comunal; 
 
Es proposa aprovar l’Ordinació següent: 
 
Article 1 
Suplements de crèdit que es detallen a continuació per un import total de 561.716,00 
euros. 
Partida  Import  
200/9200000/22400 Responsabilitat civil          17.946,00  
200/9310000/22780 Manteniment aplicacions informàtiques            8.688,00  
200/9200000/22120 Carburants calefacció            5.384,00  
202/9200000/20310 Lloguer de maq. i equipaments d'oficina            1.062,00  
202/4501000/22780 Manteniment aplicacions informàtiques            4.500,00  
300/4500000/21200 Manteniment d'edificis          24.490,00  
300/1650000/2173010 Enllumenat          20.651,00  
300/1650000/22100 Enllumenat públic            1.529,00  
300/4500000/22752 Estudis tècnics          16.895,00  
400/1331010/20000 Lloguer de terrenys       113.667,00  
400/1631000/20400 Lloguer d'elements de transport       101.129,00  



400/1330000/21300 Manteniment maquinària i instal·lacions            1.287,00  
400/1631000/21400 Manteniment de material transport            9.200,00  
400/1330000/21740 Senyalització          10.917,00  
400/1330000/22090 Altre material                400,00  
400/1631000/22110 Carburant de locomoció          12.582,00  
400/1631000/22420 Primes d'assegurances          12.068,00  
400/1330000/2260000 Atencions protocol·làries                 334,00  
400/9201001/22740 Aparcaments verticals          41.267,00  
500/3381001/2262010 Festivitat de Sant Antoni            6.492,00  
500/3320000/22010 Premsa, revistes i llibres            2.109,00  
500/3300000/22770 Neteja edificis            3.031,00  
600/2311000/22790 Concessió menjador gent gran                975,00  
600/2310000/2268053 Programes i projectes socials            4.600,00  
601/2312000/22770 Neteja edificis            4.790,00  
602/4320000/22310 Transport públic parroquial          19.292,00  
700/1620000/22723 Recollida selectiva i d'escombraries          94.645,00  
700/1711000/20200 Lloguer sala Quart Arinsal            9.706,00  
700/1700000/2268054 Cos de voluntaris per la natura          12.080,00  
       561.716,00  
 
Article 2 
Aquests suplements de crèdit es finançaran mitjançant disminució de la tresoreria, per 
un import de 561.716 euros. 
 
La cònsol exposa que tal i com estableix l’actual Llei de Finances Comunals, el 
pressupost s’ha d’aprovar amb l’actual Consell de Comú, però com encara no ha estat 
possible, només es disposa del fraccionament en dotzenes parts del pressupost de 
l’exercici anterior. 
 
La Corporació ha de fer front a una sèrie de despeses que estaven contretes amb 
anterioritat, com per exemple els lloguers dels terrenys que s’han de pagar a l’inici 
d’any tots de cop, però com les partides són insuficients, es proposa aprovar un conjunt 
de suplements de crèdit per tal de poder fer front a les despeses, que es finançaran amb 
la Tresoreria. 
 
No havent cap comentari al respecte, es sotmet a votació l’últim 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 12.20 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
La cònsol major,     La secretària general 
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