ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 11 DE GENER DE 2016

Avui 11 de gener de 2016, a les 12:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
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4
5
6
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9
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11

cònsol Major
cònsol Menor
consellera Major
conseller Menor
Capitana
consellera
conseller
consellera
conseller
conseller
consellera
consellera

David Baró Riba
Raül Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Sergi Balielles Sagarra
Eva Sansa Jordan
Jael Pozo Lozano
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Albert Esteve Garcia
Francisca Guerrero Lopez
Cristina Romero Ayuso

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 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 l’Acta de data 17 de desembre de 2015
2. Informació de la constitució d’un grup polític
3. Proposta de nomenament dels membres de la Junta de Govern
4. Proposta de creació i composició de les comissions
5. Proposta de nomenament de diversos càrrecs de Vallnord i Emap SAU
6. Proposta de nomenament de diferents càrrecs i presa de jurament
7. Informació sobre disposicions del cònsol major en matèria de delegació de
signatura i funcions

8. Aprovació, si escau, de les retribucions als membres del Consell de Comú
RELACIÓ D’ACORDS
D’acord amb els presents, l’Hble. Sr. David Baró disposa que es comenci pel punt 6 de
l’ordre del dia.

6. Proposta de nomenament de diferents càrrecs i presa de jurament
Secretaria General
000112/2015-PROPDEP
Secretaria General
Proposta de nomenament de diferents càrrecs i, si escau, presa de jurament dels
mateixos:
Sra. Mònica Rogé Pujal com a secretaria general.
Sr. Josep Babot Sanchez com a interventor comunal.
Sr. Joan Pieras Tortosa com a Director de Serveis Públics, Manteniment, Urbanisme i
Cadastre.
Sra. Montserrat Checa Granja com a Directora de Cultura i Protocol.
Sr. Eduard Ribó Castells com a Director de Via Pública, Parcs i Jardins i Circulació.
El Sr. Jordi Barceló Tizón com a Director de l’Escola de música de les Valls del Nord.
Tots els càrrecs nomenats prenen jurament.
El cònsol continua dient: com be sabeu això no us ve de nou perquè ja a l’anterior
mandat també havíeu estat i havíeu tingut aquest càrrec important. Com bé sabeu, i tal
com marca la Llei de la funció pública, avui heu jurat el vostre càrrec les persones,
vosaltres cinc, en qui confiem per poder dirigir les diferents àrees del Comú de La
Massana durant aquest mandat. Tots repetiu, tots cinc, i això vol dir que en aquests
darrers anys heu pogut desenvolupar la vostra tasca amb eficiència, i per tant es pot
revalidar la confiança en la vostra personalitat. Volem agrair en nom de tot l’equip
comunal, els membres del Consell de Comú, tot l’esforç que heu fet i també fer-ho
extensiu als vostres corresponents equips.
La Massana, com bé sabeu, és un Comú petit, som pocs efectius, 85 treballadors. Dels
més petits de fet, dels que hi ha al País. Però entre tots hem pogut tirar endavant la
parròquia i hem sabut reorganitzar les diferents àrees i tirar endavant amb un pressupost
molt més reduït, del que hi havia en els anys de bonança. Continuem oferint un bon
servei als ciutadans, que això és del que es tracta. Una tasca que és fonamental perquè
sou vosaltres qui controleu les partides pressupostàries dels vostres departaments, que
l’organitzeu i que també esteu al capdavant dels diferents projectes del Comú de La
Massana. Dir-vos que en aquests 4 anys, tant els que estem aquí i que hem pogut
treballar amb vosaltres, i també el nou equip que ara s’incorpora en aquest nou Consell
de Comú, heu pogut demostrar sobradament la vostra professionalitat i també la vostra
capacitat de gestió. Això ha quedat ben clar. És cert que en aquests moments demanem

sempre un esforç extra, però ja hem fet reunions i sou coneixedors que ens hem marcat
l’objectiu de continuar mantenint una despesa controlada, amb molt de rigor
pressupostari. Una cosa que no és fàcil, evidentment, perquè requereix un esforç.
En el dia del jurament, el dia 28 de desembre, quan hi ha menys recursos i menys diners
és quan més es posen a prova les persones, els equips. Això ho heu pogut demostrar
aquests darrers 4 anys amb la vostra feina del dia a dia. Hi han de vosaltres que porteu
molts i molts anys a la casa, penso en la Montse, en el Joan, en el Josep. Hi ha dos que
porteu una mica menys, però que ja veu estar en l’anterior mandat i l’altre l’anterior al
capdavant. Per tant tots coneixeu molt be com funciona la casa. També la secretària
general que ens acompanya, a la meva dreta, que també te una àmplia experiència i que
també comptem novament amb ella aquests 4 anys, per continuar al capdavant de la
secretaria general del Comú de La Massana. Per tant encoratjar-vos, en nom de tot
l’equip del Consell de Comú, a continuar la tasca que hi ha encetada, amb els projectes
que ja coneixeu, amb el nostre objectiu, amb el nostre pla d’accions que fins fa uns dies
era un programa polític electoral i que ara ja ha esdevingut un pla d’accions per La
Massana 2016-2019 que hem d’executar i que hem d’arribar a assolir pràcticament al
100%.
Aquest és el mandat que hi ha el compromís que hem adquirit tots plegats i per tant
comptem amb la vostra capacitat, la vostra professionalitat per complir, per servir amb
eficàcia, amb eficiència.
Desitjar-vos molts encerts, molts èxits i felicitar-vos en nom de tot el Consell de Comú
pel vostre nomenament d’avui i per tant esperem també molt de vosaltres els pròxims 4
anys.
Acabat el discurs, es passa al primer punt de l’ordre del dia.

1. Aprovació, si escau, de l’Acta de data 17 de desembre de 2015
El cònsol explica que es tracta de l’Acta de l’anterior Consell de Comú. Quedarà
pendent també l’Acta de Consell de Comú extraordinari de Sants Innocents amb la
presa de jurament, que és més senzilla de tràmit.
Aquest és sobre els acords que es van prendre en l’anterior mandat i que a tots es va fer
arribar amb la deguda antelació, per si hi ha algun tema a comentar o alguna
intervenció.
L’Hble. Sr. Albert ESTEVE pren la paraula i diu que vist que no va estar present en
aquesta reunió que correspon a l’anterior mandat, s’abstindrà.
Així doncs queda aprovada per 11 vots a favor i una abstenció.

2. Informació de la constitució d’un grup polític
Secretaria General
000109/2015-PROPDEP
Secretaria General
D’acord amb el que disposa l’article 31 de l’Ordinació d’organització i funcionament
dels comuns del 29 de novembre del 2011, s’informa sobre la constitució del grup
polític “Ciutadans Compromesos”, presidit per el Sr. David Baró Riba.

L’Hble. Sr. David Baró exposa que, com marca l’Ordinació de Funcionament dels
Comuns, qualsevol grup polític amb un mínim de dos consellers de Comú, pot crear un
grup polític. En aquest cas, avui sotmetem com a acord la creació del grup polític
“Ciutadans Compromesos”, que tindré el plaer de presidir. Com ja es va parlar a
l’última reunió amb el Sr. Albert Esteve, no hi ha la possibilitat de crear un altre perquè
no hi ha el quòrum necessari.
Es sotmet a votació i s’obtenen 12 vots a favor de la creació d’aquest grup polític.

3. Proposta de nomenament dels membres de la Junta de Govern
Secretaria General
000111/2015-PROPDEP
Secretaria General
D’acord amb el Capítol V de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, es
proposa nomenar membres de la Junta de Govern als següents consellers de Comú:
Hble. Sr. David Baró Riba
Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Hble. Sra. Olga Molne Soldevila
Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
Hble. Sra. Eva Sansa Jordan
Hble. Sra. Jael Pozo Lozano
Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana
Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon
Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez
Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso
El cònsol major explica que l’Ordinació permet que la Junta de Govern sigui d’un
mínim de quatre: cònsol major, cònsol menor, conseller major i conseller menor.
Nosaltres hem volgut, com ja vam fer a l’anterior mandat, que tots els membres de la
majoria formin part de la Junta de Govern, de tal manera que sempre hi hagi la màxima
informació, que es puguin discutir tots els temes en aquestes sessions que es fan de
forma setmanal de Junta de Govern. Per agilitzar, per facilitar també la comunicació
amb tots els temes, aquesta seria la proposta. Evidentment també vam poder parlar amb
l’Hble. Sr. Albert Esteve, comptem amb ell en les diferents comissions, i totes les
qüestions que arribaran a la Junta de Govern, prèviament sempre hauran passat per les
diferents comissions de treball corresponents, que tot seguit crearem.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

4. Proposta de creació i composició de les comissions
Secretaria General
000108/2015-PROPDEP
Secretaria General
Conforme a l’article 14 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, es
proposa crear les comissions següents:

Finances, Pressupost, Administració, Competències, Transferències i Comunicació
President:
Hble. Sr. David Baró Riba
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso
Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Hble. Sra. Olga Molné Soldevila
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Serveis Públics, Obres i Cadastre
President:
Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Vicepresident:
Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana
Hble. Sra. Olga Molné Soldevila
Hble. Sra. Eva Sansa Jordan
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Urbanisme i Límits Parroquials
Presidenta:
Hble. Sra. Olga Molné Soldevila
Vicepresident:
Hble. Sr. David Baró Riba
Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Turisme, Comerç i Dinamització
President:
Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
Vicepresident:
Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana
Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Via Pública, Parcs i Jardins i Circulació
Presidenta:
Hble. Sra. Eva Sansa Jordan
Vicepresident:
Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
Hble. Sr. David Baró Riba
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana
Presidenta:
Hble. Sra. Jael Pozo Lozano
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Hble. Sra. Eva Sansa Jordan
Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Educació, Joventut i Esports
Presidenta:
Hble. Sra. Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Vicepresident:
Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana
Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez
Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia

Benestar Social i Gent Gran
Presidenta:
Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso
Hble. Sra. Jael Pozo Lozano
Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
President:
Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Jael Pozo Lozano
Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Hble. Sr. David Baró Riba
Hble. Sr. Albert Esteve Garcia
El cònsol diu que aquestes son les 9 comissions permanents que proposen crear, d’acord
amb el que marca l’Ordinació de Funcionament dels Comuns. Explica que es tracta del
mateix nombre que hi havia en l’anterior mandat. És una decisió presa des de la
majoria, tot i que ara hem passat de ser 9 consellers de la majoria a ser-ne 11. Hem
entès que calia mantenir el nombre de 9 comissions, per tant s’agraeix la comprensió
per part de tot l’equip.
Això vol dir que es manté la partida i el cost que suposava en anteriors exercicis, no
s’augmenta. Destacar també un altre canvi en aquestes 9 comissions, que estan
formades pel president i vicepresident. Són per 4 membres de la majoria i per un
membre de la minoria i entenem que seria important que estiguessin tots representats,
tant la majoria com la minoria. També s’ha hagut d’aplicar aquesta proporcionalitat tal i
com marca l’Ordinació. Abans eren 3 de la majoria i un de la minoria i ara passem a ser
4 de la majoria i 1 de la minoria, d’acord amb el que va succeir a l’escrutini el passat dia
13 de desembre. Pel que fa les comissions, totes elles importants, i per tant aquesta seria
la proposta que tot seguit sotmetem a votació.
S’aprova la proposta per unanimitat.
El cònsol agraeix a tots els que formen part de les Comissions, a tot l’equip del Consell
de Comú per la tasca que se’ls ha encomanat i desitja que tinguin molts encerts en les
seves tasques diàries, amb els seus equips i departaments i per continuar tirant endavant
la parròquia de La Massana.

5. Proposta de nomenament de diversos càrrecs de Vallnord i Emap SAU
Secretaria General
000110/2015-PROPDEP
Secretaria General
D’acord amb els articles 29 i 31 dels Estatuts de Vallnord, S.A. es proposa nomenar a
l’Hble. Sr. Sergi BALIELLES SAGARRA, secretari del Consell d’Administració de
dita societat.
El cònsol exposa que, com tots saben, Vallnord té els seus propis estatuts. A Vallnord,
SA hi ha com a accionista majoritari el Comú de La Massana, amb EMAP i minoritari
el Comú d’Ordino amb SECNOA. La configuració dels estatuts, com marca el Consell
d’administració de Vallnord, és de 3 membres per part de La Massana i 2 membres per

part d’Ordino. Els 3 membres per part de La Massana són sempre: el president que és el
cònsol major, el cònsol menor com a vocal i el secretari, que és el conseller de Turisme
del Comú de La Massana. Per part d’Ordino el vicepresident serà el cònsol major
d’Ordino i com a vocal serà la cònsol menor del Comú d’Ordino.
La secretària general continua llegint la proposta.
Tanmateix, es proposa nomenar els nous membres del Consell d’Administració
d’EMAP SAU, que queda integrat per les persones següents:
President: Hble. Sr. David Baró Riba
Vicepresident: Hble. Sr. Raul Ferré Bonet
Vocal: Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
Vocal: Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana
Vocal: Hble. Sr. Albert Esteve Garcia.
Vocal: Sr. David Moreno Aragon
Vocal: Sr. Josep Mª Gelabert Costa
Secretària, amb veu però sense vot: Sra. Mònica Rogé Pujal
El cònsol afegeix que els estatus del Consell d’administració d’EMAP SAU, Estacions
de Muntanya Arinsal Pal SAU, preveuen que el seu Consell d’administració estigui
format per un màxim de 7 membres. Es reprodueix el que es va decidir en l’anterior
mandat, que era professionalitzar el Consell d’administració, que no sigui únicament
100% polític. Com es veu, entre aquests 7 membres hi ha 5 membres polítics, 4 de la
majoria i també, tal com vam explicar a la campanya i també el dia del jurament,
volíem que el membre de la minoria participés en el Consell d’administració. Així se
l’hi ha proposat a l’Hble. Sr. Albert Esteve, que ha acceptat.
Després hi ha els dos membres personalitzats, que són el Sr. David Moreno i el Sr.
Josep Maria Gelabert, amb la secretària amb veu però sense vot. Evidentment també
vindrà al Consell d’administració el director general, que assisteix al Consell
d’administració, però que no és un membre del Consell d’administració.
Amb l’acord de tots els membres es sotmeten els dos punts de la proposta a votació i
s’aproven per unanimitat.
L’Hble. Sr. David Baró desitja a tots els càrrecs molts encerts en aquesta nova tasca.

7. Informació sobre disposicions del cònsol major en matèria de delegació de
signatura i funcions
Secretaria General
000114/2015-PROPDEP
Secretaria General
S’informa al Ple sobre les disposicions del cònsol 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.
- Certificats de propietat.
- Correspondència ordinària del Comú.
El cònsol explica que, igual que ja es va fer fa 4 anys, és important que hi hagi aquesta
delegació; en cas de que el cònsol major estigui absent el cònsol menor pugui també
signar i, en cas que el cònsol menor estigui absent que sigui la consellera major, etc. Es
vol que sigui un Comú àgil i eficient en aquest sentit.
2.- Atesa la voluntat d’agilitar 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
.- Clàudia Alexandra Ramos Felix
.- Maria Carme Bernad Tormo
.- Sònia Da Costa Pereira
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 comenta que això ja fa 3 anys que es feia i l’objectiu és que quan ve un
ciutadà a Tràmits i fa una petició, no hagi de tornar l’endemà a buscar un certificat
signat pel cònsol, sinó que ja es pugui signar directament per part de les 3
administratives de Tràmits i de la responsable de Tràmits. D’aquesta forma agilitzem i
no demanem un altre desplaçament al ciutadà, i per tant entenem que s’ha de continuar
en aquest línia.
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.

8. Aprovació, si escau, de les retribucions als membres del Consell de Comú
Secretaria General
000113/2015-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa congelar les retribucions dels diferents membres del Consell de Comú,
quedant de la mateixa manera que en el mandat anterior:





Cònsols: salari brut 4.600 €
Presidents de Comissions: salari brut 1.615 €
Consellers de Comú sense presidència de Comissió: salari brut 1.145 €

El cònsol exposa que aquest tema ja venia de l’aprovació del pressupost que es va fer el
desembre de l’any passat, on ja es va fer avinent aquesta proposta.

Abans d’aixecar la Sessió l’Hble. Sr. David Baró informa que per avui no hi ha
propostes de Junta de Govern, serà al pròxim Consell de Comú, però si, com es va
comentar l’altre dia al Sr. Albert Esteve en una reunió de treball, s’informa, per tal que
quedi reflectit en Acta i es pugui entendre d’aquí 8 o 10 o 20 anys, que aquesta setmana,
el pròxim dia 15 de gener es farà efectiu el pagament de la recompra de preferents per
part del Comú de La Massana, per un import de 1,5 milions d’euros. També per part
d’EMAP SAU que recompra 1,5 milions d’euros. En total sumen 3 milions d’euros que
vol dir que si els bancs eren tenidors de 19 milions d’euros de preferents, a partir del dia
15 de gener els bancs passaran a tenir 16 milions d’euros en preferents d’EMAP SAU.
D’aquesta forma queda en Acta, per que si no hagués quedat, i no s’hagués després
entès en un futur, vist que es va prendre aquest acord al desembre de l’any 2013.
El cònsol afegeix, per informació de tots el membres del Consell, que tots els Consells
de Comú estan gravats, per tal de poder elaborar amb tranquil·litat i seguretat l’Acta del
Consell de Comú, que es transcriu de forma literal. Per tant, per intervenir s’ha de pitjar
al boto i d’aquest forma queda gravat per poder fer l’Acta.
L’Hble. Sr. Albert Esteve intervé i diu que, sobre el punt 8, aprovació de les
retribucions dels membres del Consell de Comú, des del nostre programa portàvem que
la retribució, o una part de la retribució fos en funció de la dedicació. Suposo que no
tots els membres del Comú hi dediquen, o hi han de dedicar el mateix temps i en aquest
punt el meu vot serà desfavorable.
El cònsol intervé i diu que aquí a La Massana ho tenim així, hi ha d’altres Comuns que
ho tenen d’un altra forma. Aquí hi ha tres tipologies de sous: hi ha els sous dels cònsols,
els sous dels consellers de Comú que son presidents de Comissió i després els sous dels
consellers de Comú sense presidència, com pot ser el cas de 2 consellers de la majoria
en aquests moments. Com pot ser també el sou del membre de la minoria. Sí que se que
hi ha Comuns, pocs, que tenen tots els consellers el mateix sou, però aquí a La Massana,
des de fa molts i molts anys, es va optar per crear aquesta distinció entre conseller de
Comú amb presidència i conseller de Comú sense presidència. Aquesta és la línia que
hem seguit i per això abans deia que, encara que tot i ser 11 consellers a la majoria, hem
mantingut les 9 comissions i no n’hem creat 11. Perquè justament, una mica entenc, que
te en compte el que ara vostè comentava, de que hi hagués la diferència entre dedicació.
Tot i que també li vull explicar, i així també ho podrem veure, que tots el consellers
membres de Consell de Comú i consellers de Comú, tenen la dedicació encara que no hi
hagi ningú que estigui a ple temps. És una categoria que també s’hagués pogut optar,
però no és el cas. Si que us puc dir que la dedicació en aquests últims 4 anys ha sigut
plena, i això s’ha vist en els diferents departaments, i s’ha vist la feina que s’ha fet per
part de tots els membres del Consell de Comú de la majoria i, inclús també puc dir de la
minoria, en el anterior mandat. I se que serà el cas en aquest mandat que la minoria,

Hble. Sr. Albert Esteve, també participarà i també tindrà una càrrega de treball
important, amb les 9 comissions. Ja hem parlat, serà difícil que pugui anar a totes, però
justament és la feina que pertoca fer en el Consell de Comú. Doncs amb això també
contesto a l’esmena que ens ha fet i per tant, no havent-hi més punts a l’ordre del dia,
podem aixecar la sessió.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.33 s’aixeca la sessió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

