ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 12 DE FEBRER DE 2016

Avui 12 de febrer de 2016, a les 12:03 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
90

Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Consellera
Conseller
Consellera
Conseller
Consellera
Consellera
Conseller

David Baró Riba
Raul 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
Francisca Guerrero Lopez
Cristina Romero Ayuso
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 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 les Actes de les dues sessions anterior.
2. Aprovació, si escau, de l’acord de funcionament entre la majoria i la minoria
3. Aprovació si escau, de delegació de competències, signatura i funcions.
4. Aprovació, si escau, de crèdits reconduïts
5. Aprovació, si escau, de reserves de crèdit.
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 2, 9, 16 de
desembre del 2015 i 13, 20 de gener del 2016.

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de les Actes de les dues sessions anterior.
El cònsol major intervé i diu que tots han rebut les dues Actes de Consell de Comú
anteriors, una que es va fer pel jurament i l’altra la que es va fer el mes de gener, el
primer Consell de Comú. Demana si hi ha alguna qüestió o algun aspecte a millorar.
No havent-n’hi cap, s’aproven les Actes dels Consells de dates 28 de desembre del 2015
i 11 de gener del 2016 per unanimitat.

2. Aprovació, si escau, de l’acord de funcionament entre la majoria i la minoria
Secretaria General
000014/2016-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar l’acord de funcionament entre la majoria i la minoria pel mandat
2016-2019, com segueix:
Creació i posada en funcionament d'una aplicació mòbil "e-comú" que permet accedir a
les actes de la Junta de Govern i les propostes del Consell de Comú.
Aplicació disponible el dia 1 de febrer 2016.
Convocatòria dels Consells de Comú per part de la secretària general via correu
electrònic, 3 dies laborables abans de la celebració del Consell de Comú, amb l'ordre del
dia. Les propostes i tota la documentació corresponent estarà disponible a "e-comú",
dins la carpeta Consell de Comú.
Els acords i les actes de la Junta de Govern també estaran disponibles a l'aplicació "ecomú", 3 dies abans del Consell de Comú.
S'elimina l'enviament de la documentació a domicili, potenciant les noves tecnologies i
estalviant d'aquesta forma en paper i impressions.
En cas de demanda d'informació via la corresponent sol·licitud a Secretaria General, el
temps de resposta es redueix a un màxim de 15 dies laborables enlloc dels 2 mesos
establerts en la Ordinació de funcionament dels Comuns.
S’assegura la presencia de la minoria al Consell d'administració d'EMAP SAU, com a
vocal amb veu i vot.
Elaboració del pressupost des de cada comissió/departament, i anàlisis global del
pressupost a la Comissió de Finances anterior a l'aprovació, si escau, en Consell de
Comú.
Aprovació conjunta del calendari amb la planificació anual de les Comissions i de les
dates dels Consells d'Administració d’EMAP.
A la Comissió de Finances, Administració, Competències i Transferències i
Comunicació es tractarà també sobre les propostes de la reunió de cònsols i sobre la
reforma de les competències i transferències, entre altres.

El membre de la minoria avisarà amb una antelació de 24 hores al president de la
Comissió en cas de no poder assistir a una Comissió prevista i planificada en el
calendari.
Amb una antelació de 7 dies, s'obre la possibilitat de poder modificar la data de la
comissió sempre i quan sigui possible per motius d'agenda dels membres de la Comissió
i sempre i quan no causi problemes de funcionament o retardi pagaments, per exemple.
De comú acord, s'estableixen les delegacions del Consell de Comú a la Junta de Govern.
El cònsol exposa que avui és el primer Consell de Comú que es fa aquí, a Casa Comuna
de La Massana, on tots estem connectats a través d’aquesta nova aplicació e-comú, que
permet facilitar la feina a tots, als membres de la majoria i també de la minoria.
Arran d’aquest pas més endavant que s’ha fet, amb l’objectiu que sigui molt àgil, s’ha
pogut bastir aquest acord de funcionament entre els 12 consellers de Comú, que formem
el Consell de Comú, els 11 consellers de la majoria i també amb el conseller de la
minoria. És un acord justament per garantir un bon treball en aquest mandat, un acord
que serà vigent pels 4 anys i que ja es va estar tractant amb el l’Hble. Sr. Albert Esteve
el dia de la Comissió de Finances, la setmana passada.
És un pas més endavant en aquesta voluntat de fer un treball en equip, en el si de Casa
Comuna, tenint en compte el que va passar a les eleccions comunals, i per fer-ne una
lectura també de ma estesa entre tots, posar fàcil també una mica la vida al conseller de
la minoria, que està present en aquest Consell de Comú. Aquí s’estableixen tots aquests
acords que avui sotmetem a aprovació de comú acord.
Això facilita també molt més la feina del dia a dia a Casa Comuna, pel fet de no haver
d’imprimir, no haver d’ensobrar, no haver de portar a domicili les Actes, les Juntes. Tot
això estarà disponible des de qualsevol moment, a qualsevol hora, estiguis on estiguis, a
La Massana o fora del País. Podem consultar a través d’aquesta aplicació mòbil i és un
pas més, aquesta aposta bastant massanenca, d’apostar per les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
Es sotmet l’acord a votació i s’aprova per unanimitat.

3. Aprovació si escau, de delació de competències, signatura i funcions.
Secretaria General
000013/2016-PROPDEP
Secretaria General
Vist el capítol V de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, relatiu a la
constitució de la Junta de Govern i la delegació de competències a la mateixa;
Es proposa :
1. 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 es 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.

2. 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.

3. Delegacions de funcions
De conformitat amb l’article 19.4 de la Llei de contractació pública del 9 de novembre
del 2000, delegar a favor dels presidents de les comissions, la presidència de les
respectives meses de contractació.
El cònsol diu que això és un tràmit habitual en cada inici de mandat, on s’aproven les
delegacions que fa el Consell de Comú a la Junta de Govern, per ser àgils. De fet no ha
variat, son les mateixes que hi ha en cada mandat i que també tenim tota la resta dels
Comuns.
Només hi ha un petit incís, del que també es va parlar a l’última Comissió de Finances,
quan es parla de totes aquelles adjudicacions o contractacions administratives per
quantitats iguals o inferiors a l’1% del pressupost, ja es va aclarir que tot el que passa
per Junta de Govern prèviament també s’ha tractat en Comissió. Per tant, tot el que
s’aprovarà en Junta de Govern, que estigui delegat per Consell de Comú, abans i amb
anterioritat cada president de Comissió haurà pogut informar en les seves corresponents
Comissions: sobre concursos, adjudicacions o contractacions. D’aquesta forma constarà
també en les diferents Actes i amb tota la transparència.
És per tant un tràmit que vam estar tractant i que forma part d’aquest acord.
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte es sotmet la proposta a votació i s’aprova
per unanimitat.

4. Aprovació, si escau, de crèdits reconduïts
Intervenció
000015/2016-PROPDEP
Intervenció
Es proposa aprovar els crèdits reconduïts a l’any 2016, per un import de 182.596,73
Euros.
1

201600001606
Incorporació de Romanent:2015-N/100/9120000/2260000C

REMV
1.358,35
2016/S/100/9120000/2260000/

1.358,35

Atencions protocol·làries i de representació

2
Incorporació de Romanent:2015-N/200/9200000/22751C

201600001607
REMV
2016/S/200/9200000/22751/

4.927,82

Estudis jurídics

3
Incorporació de Romanent:2015-N/300/9200000/21200C

201600001608
REMV
2016/S/300/9200000/21200/

191,24

Manteniment d'edificis i altres construccions

4
Incorporació de Romanent:2015-N/300/9201000/22190C

201600001609
REMV
2016/S/300/9201000/22190/

130,63

Altres subministraments

5
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1330000/21740C

201600001610
REMV
2016/S/400/1330000/21740/

331,89

Senyalització

6
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1330000/22130C

201600001611
REMV
2016/S/400/1330000/22130/

2.791,42

Vestimenta

7
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1620003/22723C

201600001612
REMV
2016/S/400/1620003/22723/
Recollida residus de la deixalleria

11,18

8
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1631000/21400C

201600001613
REMV
2016/S/400/1631000/21400/

1.605,84

Manteniment material de transport

9
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1631000/22190C

201600001614
REMV
2016/S/400/1631000/22190/

2.887,44

Altres subministraments

10
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1710000/21300C

201600001615
REMV
2016/S/400/1710000/21300/

324,03

Manteniment maquinària, instal·lacions i equipamen

11
Incorporació de Romanent:2015-N/700/1711000/20200C

201600001616
REMV
2016/S/700/1711000/20200/

1.045,00

Lloguer sala Quart d'Arinsal

12
Incorporació de Romanent:2015-N/700/1720000/22752C

201600001617
REMV
2016/S/700/1720000/22752/

2.488,67

Estudis mediambientals

13
Incorporació de Romanent:2015-N/700/4100000/21200C

201600001618
REMV
2016/S/700/4100000/21200/

412,89

Manteniment d'edificis i altres construccions

14
Incorporació de Romanent:2015-N/202/1330000/60600C

201600001619
REMV
2016/S/202/1330000/60600/

484,78

Equips informàtics

15
Incorporació de Romanent:2015-N/202/9203000/60600C

201600001620
REMV
2016/S/202/9203000/60600/

551,76

Equips informàtics

16
Incorporació de Romanent:2015-N/202/9310000/64000C

201600001621
REMV
2016/S/202/9310000/64000/

15.232,25

1

Aplicacions informàtiques

17
Incorporació de Romanent:2015-N/202/9320000/64000C

201600001622
REMV
2016/S/202/9320000/64000/

4.731,43

Aplicacions informàtiques

18
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1610000/60320C

201600001623
REMV
2016/S/300/1610000/60320/

5.969,46

Utillatge

19
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1610000/6173030C

201600001624
REMV
2016/S/300/1610000/6173030/

2.175,36

Xarxa aigua

20
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1611000/6073020C

201600001625
REMV
2016/S/300/1611000/6073020/

22.066,48

2

Xarxa aigües pluvials i residuals

21
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1650000/6073010C

201600001626
REMV
2016/S/300/1650000/6073010/

1.093,09

Xarxa enllumenat

22
Incorporació de Romanent:2015-N/300/4530000/60700C

201600001627
REMV
2016/S/300/4530000/60700/

11.917,55

Eixamplaments carreteres

23
Incorporació de Romanent:2015-N/400/1330000/60310C

201600001628
REMV
2016/S/400/1330000/60310/

5.573,61

Maquinària / Emissores

24
Incorporació de Romanent:2015-N/500/3320000/60800C

201600001629
REMV
2016/S/500/3320000/60800/

306,39

Equipament cultural

25
Incorporació de Romanent:2015-N/601/2312000/60500C

201600001630
REMV
2016/S/601/2312000/60500/
Centre d'esplai

424,27

1

26
Incorporació de Romanent:2015-N/700/1711000/60725C

201600001631
REMV
2016/S/700/1711000/60725/

1.246,17

Parc natural de Coma Pedrosa

27
Incorporació de Romanent:2015-S/202/9310000/64000C

201600001632
REMV
2016/S/202/9310000/64000/

13.656,10

1

26.611,50

2

Aplicacions informàtiques

28
Incorporació de Romanent:2015-S/300/1510000/60900C

201600001633
REMV
2016/S/300/1510000/60900/
Pla d'urbanisme

29
Incorporació de Romanent:2015-N/201/9202000/16300C

201600001634
REMV
2016/S/201/9202000/16300/

585,00

Despeses de formació de personal

30
Incorporació de Romanent:2015-N/202/9203000/22020C

201600001635
REMV
2016/S/202/9203000/22020/

130,63

Consumibles informàtics

31
Incorporació de Romanent:2015-N/202/9203000/22780C

201600001636
REMV
2016/S/202/9203000/22780/

12,00

Manteniment aplicacions informàtiques

32
Incorporació de Romanent:2015-N/202/9220000/22780C

201600001637
REMV
2016/S/202/9220000/22780/

1.868,00

Manteniment aplicacions informàtiques

33
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1510000/22752C

201600001638
REMV
2016/S/300/1510000/22752/

6.300,00

Estudis tècnics

34
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1610000/22722C

201600001639
REMV
2016/S/300/1610000/22722/

326,90

Control potabilitat de l'aigua

35
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1611000/2173020C

201600001640
REMV
2016/S/300/1611000/2173020/

2.189,70

Xarxa d'aigües pluvials i residuals

36
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1640000/21200C

201600001641
REMV
2016/S/300/1640000/21200/

191,24

Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

37
Incorporació de Romanent:2015-N/300/1650000/2173010C

201600001642
REMV
2016/S/300/1650000/2173010/

9.918,58

Enllumenat

38
Incorporació de Romanent:2015-N/300/3231000/21200C

201600001643
REMV
2016/S/300/3231000/21200/

191,24

Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

39
Incorporació de Romanent:2015-N/300/3320000/21200C

201600001644
REMV
2016/S/300/3320000/21200/

1.494,35

Manteniment d'edificis i altres construccions i ob

40
Incorporació de Romanent:2015-N/500/3320000/22010C

201600001645
REMV
2016/S/500/3320000/22010/

533,20

Premsa, revistes i llibres

41
Incorporació de Romanent:2015-N/500/3340007/2268040C

201600001646
REMV
2016/S/500/3340007/2268040/

524,75

Activitats d'estiu

42
Incorporació de Romanent:2015-N/500/3342000/2268014C

201600001647
REMV
2016/S/500/3342000/2268014/

8.417,23

Andoflora / Mercat de Nadal

43
Incorporació de Romanent:2015-N/500/3381000/2262000C

201600001648
REMV
2016/S/500/3381000/2262000/
Nadal i reis

2.753,50

44
Incorporació de Romanent:2015-N/500/3381001/2262010C

201600001649
REMV
2016/S/500/3381001/2262010/

1.619,19

Festivitat de Sant Antoni

45
Incorporació de Romanent:2015-N/600/2310000/2268090C

201600001650
REMV
2016/S/600/2310000/2268090/

1.048,58

Altres despeses

46
Incorporació de Romanent:2015-N/600/2311000/22010C

201600001651
REMV
2016/S/600/2311000/22010/

56,00

Premsa, revistes i llibres

47
Incorporació de Romanent:2015-N/600/2311000/2262000C

201600001652
REMV
2016/S/600/2311000/2262000/

1.566,84

Festes i actes lúdics

48
Incorporació de Romanent:2015-N/601/2310001/2268024C

201600001653
REMV
2016/S/601/2310001/2268024/

832,48

Centre de lleure per joves

49
Incorporació de Romanent:2015-N/601/3410001/2268041C

201600001654
REMV
2016/S/601/3410001/2268041/

2.290,00

Esports d'estiu

50
Incorporació de Romanent:2015-N/601/3410005/2268020C

201600001655
REMV
2016/S/601/3410005/2268020/

663,58

Activitats extraescolars

51
Incorporació de Romanent:2015-N/602/4320000/2268000C

201600001656
REMV
2016/S/602/4320000/2268000/

3.176,11

Promoció cultural, turística i esportiva

52
Incorporació de Romanent:2015-N/602/4320000/2268027C

201600001657
REMV
2016/S/602/4320000/2268027/

439,40

Despeses Oficina de Turisme

53
Incorporació de Romanent:2015-N/602/4320000/22754C

201600001658
REMV
2016/S/602/4320000/22754/

637,41

Pla de reactivació turístic

54
Incorporació de Romanent:2015-N/300/4591006/6023000C

201600001659
REMV
2016/S/300/4591006/6023000/

2.881,80

Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)

55
Incorporació de Romanent:2015-N/700/1700000/2268054C

201600001660
REMV
2016/S/700/1700000/2268054/

500,09

Cos de voluntaris per la natura

56
Incorporació de Romanent:2015-S/300/4591006/6023000C

201600001661
REMV
2016/S/300/4591006/6023000/

902,33

Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)

El cònsol explica que és una qüestió que s’ha tractat en Comissió de Finances. Com és
sabut quan a l’exercici anterior es fan totes les fases de la contractació i quan s’arriba al
compromís i a l’adjudicació, desprès hi ha els romanents.
En cada exercici el que es fa és reconduir la part que encara no s’ha liquidat de l’any
anterior a l’any següent. En aquest 2016 tenim 182.000 € de romanents que provenen de
l’exercici anterior i que s’afegiran en el pressupost inicial, però que canviarà.
El mes de març està previst de presentar el marc pressupostari a 4 anys vista, amb el nou
pressupost que ja inclourà aquests reconduïts que son fruit de la feina diària de cada
Comissió del Comú.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Aprovació, si escau, de reserves de crèdit.
Circulació
000042/2016-CONTRACTACIÓ
Circulació
Es proposa aprovar el compromís de despesa per al lloguer de terrenys i béns naturals
(Aparcaments) de l'any 2016, per un import de 178.657,57 €.
El cònsol explica que es tracta de la contractació que, com es veu, és superior a 100.000
€ i que passa per Consell de Comú. És el mateix import que hi havia l’any passat. Tot el
que fa la despesa de lloguers de terrenys i bens naturals pel que fa els aparcaments, ja es
va renegociar en el seu moment per rebaixar aquesta despesa. Ara això son preus que
estan congelats.
Es sotmet el punt a votació i s’aprova per unanimitat.
Circulació
000050/2016-CONTRACTACIÓ
Circulació
Es proposa aprovar el compromís de despesa a G.A.V., S.A. en concepte d'hora gratuïta
i de les targetes dels aparcaments verticals, per l'any en curs, per un import de 230.000
€.
En aquest cas, explica el cònsol, ja no es tracta d’una despesa ni d’una contractació. És
un compromís de despesa.
Cada inici d’any i d’acord amb el pressupost aprovat s’ha de comprometre la despesa
per tot l’any, per que s’ha de reservar. És un tràmit que també es va tractar en la
Comissió de Finances. Es preveu que el cost d’aquesta primera hora gratuïta que oferim,
com bé sabeu a La Massana i als seus comerciants com a mesura de dinamització, de les
targetes d’aparcament i el cost que te pel Comú aparcar, i que pot arribar a suposar un
cost de 230.000 € aquest any.
Intervé el Sr. Albert Esteve qui diu que entén que és una mesura de dinamització per el
comerç i per tant de cap manera es vol oposar. Potser si que valdria la pena fer una
reflexió conjuntament amb els comerciants, per que és un import suficientment
important, per veure si es podria fer com en altres Comuns. No dic que estigui millor,
però valdria la pena fer una reflexió de fer mitja hora i tenir una disponibilitat per fer
d’altres accions comercials conjuntament amb ells.
El cònsol intervé i diu que d’aquest tema ja es va parlar també en l’anterior mandat, i en
l’anterior. Des de l’inici s’ofereix aquesta primera hora gratuïta als aparcaments
verticals de La Massana com una eina de dinamització. Aquest cost, que serà
d’aproximadament uns 200.000 €, per que la resta és d’abonaments, s’inclou com dins
de l’aposta per dinamitzar el comerç.
Entenem que és un al·licient important d’oferir a la parròquia un comerç de proximitat,
que hi hagi aquesta primera hora gratuïta. Hi ha altres llocs que és de mitja hora, però
que també arriben a completar, si tens abonaments, a 1 hora. També els comerços han
fet esforços importants, per exemple el sector de restauració. El que ells fan també és
completar aquesta hora gratuïta oferint la segona hora. És a dir, que pots anar molt
sovint a un restaurant i el que et fan és, a banda de la primera hora que el Comú
assumeix, la segona hora l’assumeix el restaurador per un servei demés pel seu client i

per fidelitzar el client. Per nosaltres, com ja sabeu, és una aposta i una proposta que
forma part del nostre programa electoral, de mantenir aquesta primera hora gratuïta i per
tant és una cosa que tenim decidit i que volem complir.
En qualsevol cas també és important, i això s’està fent també a través del departament
de dinamització, que altres comerços es vagin afegint de mica en mica per justament
completar aquesta segona hora. El que està clar és que aquest cost que pot semblar
important pel Comú, 200.000 € anuals, també es veu repercutit després amb un
increment any rere any del que fa l’impost que recaptem de radicacions econòmiques.
Cada any està augmentant, cada vegada hi ha més comerços que s’estan radicant a la
parròquia, nous restaurants, i per tant el que aquí gastem també ho estem recuperant
amb una taxa que després ens arriba per més recaptació anual a nivell de noves
activitats econòmiques que es creen. També la reflexió podria ser: si tanquessin
botigues i tot estigués anant cap a baix en lloc d’anar cap a dalt, i que et diguessin que
amb 200.000 € per any et garantim tota l’avinguda de Sant Antoni plena de comerços...
jo crec que tots compraríem aquesta opció. Si que veiem que hi ha una correlació força
important. Aquesta hora gratuïta és clau a La Massana d’oferir-la per que es mantingui
aquest comerç de proximitat i aquest dinamisme que estem tenint a nivell comercial i
que entenem que no haurem de canviar. Podria provocar justament un dalt a baix passar
a mitja hora per que potser veïns que ara estan en pobles i volen anar a comprar, doncs
saben que això és un al·licient. Llavors s’equipararia amb d’altres i anirien a fer les
seves compres a d’altres indrets d’Andorra. Aquí, La Massana sortiria perjudicada. És
una reflexió que es pot fer però aquí és veritat que és una proposta que tenim ferma al
nostre programa electoral i que per tant, avui aprovant aquest aspecte ja la complim en
el 25%, per que és un any de 4. L’any que ve la complirem al 50% i al final del mandat
la complirem al 100%.
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova amb 11 vots a favor i 1 abstenció de part de
l’Hble. Sr. Albert Esteve.

Via Pública i Parcs i Jardins
000043/2016-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar la reserva de crèdit per al lloguer de terrenys i béns naturals (Parcs)
de l'any 2016, per un import de 146.500,97 €.
El cònsol explica que es tracta d’un compromís de despesa per tot l’any superior a
100.000 €, per tant passa per Consell de Comú. Com deia abans tot això es va
renegociar, tots aquests terrenys i bens naturals per fer els parcs infantils que tenim a la
parròquia, el Prat del Colat entre d’altres, i en els pobles. Suma aquest import, que es va
renegociar a la baixa i és una depesa que està també congelada. De fet la suma de les
dues d’abans, tant dels aparcaments com també dels parcs ascendia molt més, però
gràcies a l’esforç d’haver renegociat en els últims 4 anys ens permet haver pogut
mantenir aquesta hora gratuïta. Al final els comptes son els comptes i quan tens un
ingrés de 12 milions d’euros si vols fer més inversió el que es fa és reduir despesa. Al
rebaixar aquests lloguers vam poder-ho mantenir. Aquesta és la línia a seguir i aquest és
l’objectiu.
No havent-hi cap intervenció al respecte es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 2, 9, 16 de
desembre del 2015 i 13, 20 de gener del 2016.
El cònsol explica que les actes es troben a “e-comú”, l’eina informàtica. En aquest cas
en tenim 3 que son de l’any anterior. La Corporació queda informada sobre el que es va
decidir en l’exercici anterior, però hi ha també les primeres d’aquest mandat. Demana si
hi ha algun aclariment a fer sobre alguna acta de Junta de Govern.
El cònsol diu que ara ja s’ha fet un pas més tecnològic, que creu que anirà força be per
treballar de cara a ser més eficients i també més transparents.
Es preveu que a finals de mes hi hagi un altre Consell de Comú per aprovar el Pla
d’urbanisme, ja de forma definitiva.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:21 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

