
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017 

 

Avui 23 de febrer de 2017, a les 12:00 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 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

11 Consellera 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 la sessió anterior 

 
2. Presa de jurament dels desaners de la parròquia 

 
3. Proposta de nomenament i presa de jurament del director de Via Pública, 

Parcs i Jardins i Circulació 
 

4. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2017 
 

5. Proposta de no acceptar la possibilitat de delegació de la gestió del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) 



 

 

6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Normes 
Urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial  

 
7. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de la unitats d’actuació de 

sòl urbanitzable E-014 a Arinsal 
 
8. Proposta d’atorgament de la subvenció a la Llar d’infants Causes Pies 

 
9. Proposta d’aprovació de diversos compromisos de despesa  

 
10. Proposta d’aportació a la societat EMAP, SAU per als esdeveniments de 

dinamització de la temporada  
 
11. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 7, 14, 19 de 

desembre 2016; 11, 18, 25 de gener; 1 i 8 de febrer del 2017 
 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior 
El cònsol demana si hi ha algun aspecte a comentar i no havent-hi cap s’aprova l’Acta 
del Consell de Comú de data 22 de desembre del 2016. 

 
2. Presa de jurament dels desaners de la parròquia 
El Cònsol proposa posposar aquest punt ja que els diferents desaners que estaven 
convocats no han pogut assistir per motius de feina. Continua dient que com bé se sap 
és una tradició, és un ús i costum de que sempre el Comú pren jurament als desaners, 
per tant aquest ús i costum es continuarà mantenint.  
Demana al membres del Consell si hi estan d’acord i no havent-hi ningú en contra 
s’acorda posposar-lo al proper Consell de Comú. 

 
3. Proposta de nomenament i presa de jurament del director de Via Pública, 

Parcs i Jardins i Circulació 
Recursos Humans 
000131/2017-CONTRACTACIÓ  
Recursos Humans 
Es proposa el nomenament i presa de jurament del Sr. Jaume CASTELLS SALSE com 
a director del departament de Via Pública, Parcs i Jardins i Circulació. 
 
El cònsol diu: Tal com marca la Llei de Funció Pública a principis de mandat juren els 
diferent directors de les diferents àrees del Comú de La Massana. En el cas del 
departament de Via Pública vam tenir la baixa de l’antic director a finals de l’any 2016. 
Ara comptem amb la nova incorporació del Sr. Jaume Castells, aquí present, que avui 
jura el seu càrrec al capdavant d’aquest departament.  
Cal remarcar que la figura del director és força important perquè de fet coordina tots els 
efectius que treballen al carrer: circulació, neteja, treta de neu i també enjardinament.  



Penso que tenim la sort de comptar amb l’àmplia experiència del Sr. Jaume Castells en 
l’àmbit de la planificació i també la gestió de la mobilitat al Principat d’Andorra, a més 
d’un ampli coneixement de la parròquia de La Massana. El nou director podrà, i de fet 
ja ho fa des de principis d’any, aportar la seva sòlida trajectòria professional per intentar 
continuar millorant el benestar de la parròquia de La Massana. Com deia abans el Sr. 
Jaume Castells ja fa unes setmanes que està treballant amb nosaltres i ja ha pogut 
coordinar el dispositiu de la neu de principis d’any. Per tant ja ens ha demostrat la seva 
sobrada experiència i capacitat organitzativa, i també el seu tarannà dialogant.  
 
Jaume estem convençuts que tiraràs endavant aquesta tasca amb molta eficàcia. La teva 
feina és força important ja que dels serveis que es fan a la via pública en depèn en gran 
mesura la qualitat de vida dels nostres ciutadans.  
 
Per tant procedim a la presa de jurament:  
“Vós, Sr. Jaume Castells Salse, que heu estat nomenat director de Via Pública, Parcs i 
Jardins i Circulació, jureu/prometeu respectar i també fer respectar la Constitució  i 
també la resta de l’Ordenament jurídic andorrà?”.  
 
El Sr. Jaume Castells ho promet.  
 
El cònsol li desitja els millors encerts treballant conjuntament també amb la consellera 
de Via Pública, l’Hble. Sra. Eva Sansa, capitana, i amb tot l’equip del Comú. 

 
4. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2017 
Finances 
000015/2017-PROPDEP  
Finances 
Es proposa aprovar els crèdits reconduïts a l’any 2017, detallats en la relació 
nº201700000003, per un import de 505.624,06 Euros. 
 
El cònsol explica que cada any, al mes de febrer, el que es fa és procedir a l’aprovació 
dels crèdits reconduïts. En aquest cas són aquells crèdits del pressupost del 2016 que es 
van comprometre, ja sigui per despesa o per inversió, que no es van poder acabar de 
liquidar a final de l’exercici 2016 i per tant es recondueixen cap a l’exercici 2017 i 
formen part d’aquest pressupost modificat del 2017.  
Ja s’ha vist que a principis de gener han anat passant factures, com pot ser per la compra 
d’un camió per via pública. Tot això fa que molt properament, en qüestió de setmanes, 
aquesta xifra anirà disminuint i es liquidarà tal i com estava previst en el pressupost del 
2016, que aquesta part es recondueix de cara al 2017. 
 
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova 
per unanimitat. 

 
5. Proposta de no acceptar la possibilitat de delegació de la gestió del Servei 

d’Atenció Domiciliària (SAD) 
Secretaria General 
000009/2017-PROPDEP  
Secretaria General 



Vist l’article 35 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, que 
preveu la possibilitat de delegació de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
del Govern a favor dels comuns; 

 Atès que havent establert el text legal que aquesta prestació de caràcter tècnic queda 
dins de l’àmbit competencial estatal i no tenint el Comú de La Massana cap interès 
particular en assumir la gestió del servei dins del territori parroquial, per entendre que es 
preferible que la gestió dels recursos d’aquest servei sigui efectuada directament de 
forma centralitzada en interès dels beneficiaris; 

Es proposa de no acceptar la possibilitat de delegació de la gestió del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) i de facultar l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per tal 
que adreci al Cap de Govern la corresponent comunicació fent-lo sabedor d’aquesta 
decisió. 

El cònsol informa que aquesta proposta que es passa és un tràmit del qual s’ha parlat 
vàries vegades, en el marc d’aquesta reforma de les competències, sobretot quan va 
entrar en vigor la Llei de Serveis Sociosanitaris.  

Evidentment el SAD passa a ser una competència del Govern, tot i que els comuns 
encara l’estan oferint i el compromís era de continuar treballant i oferir-lo tot aquest 
any. Per això es va pressupostar.  

Sí que en els propers mesos s’anirà fent el traspàs de forma gradual, això ho està 
liderant el Govern d’Andorra. La setmana vinent hi haurà una reunió de presentació, hi 
assistirà la consellera, l’Hble. Sra. Paqui Guerrero. S’anirà seguint aquest traspàs i en 
qualsevol cas es continua oferint el servei, però s’anirà traspassant de forma gradual. 

Una vegada aprovat aquest tràmit ja es podrà comunicar de forma formal a Govern que 
continuarà sent una competència de Govern, ja que  no s’accepta la delegació possible 
que es permetia d’aquest servei al Comú    

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

6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Normes 
Urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial  

Serveis Públics 
000018/2017-PROPDEP  
Serveis Públics 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
Es proposa aprovar provisionalment i publicar la modificació de les Normes 
Urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial, de conformitat amb 
l'establert a l'article 105 i 106 de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i 
la posterior tramitació a la Comissió Tècnica d'Urbanisme perquè, si procedeix, aprovi 
la seva conformitat. 
 
El cònsol diu que això s’ha anat explicant en les diferents Comissions d’Urbanisme i  
passa el torn de paraula a la consellera d’Urbanisme, l’Hble. Sra. Olga Molné qui 
explica que la modificació de les normes que s’ha fet porta principalment sobre la 



regulació dels usos i també sobre la creació d’una zona que permet acollir-se a una 
edificació  volumètrica.  
 
Pel que fa els usos, les normes que teníem actualment i que hem modificat no regulaven 
de forma concreta les situacions de coexistència de diferents activitats en una mateixa 
parcel·la o en un mateix edifici, i a nivell tècnic resultava complicat a vegades decidir 
en quina proporció s’admetia un o altre ús. Això implicava sovint incidències negatives 
respecte als usos més vulnerables, com pot ser per exemple, l’habitatge, que just hem 
considerat que s’havia de preservar i que calia protegir.  
Per evitar la vulneració de l’habitatge hem establert una sèrie de situacions relatives que 
condicionen en quina ubicació de l’immoble o de quina manera en la parcel·la es pot 
desenvolupar cadascuna de les activitats, de forma que les activitats que són més 
molestes estiguin situades en espais on tinguin una menor afectació.  
 
També s’ha fet una altra modificació respecte a l’ús industrial, que s’ha reclassificat i es 
distingeix entre la indústria compatible, la indústria agrupada i la separada, garantint 
d’aquesta manera que les indústries que són més sorolloses o més contaminants quedin 
més allunyades dels nuclis residencials.  
 
També s’ha revisat els usos admesos en cada zona, mantenint un ampli ventall d’aquests 
en zona urbana i en la zona d’eixample urbà, que considerem que són les zones on s’ha 
de tenir una major activitat i major possibilitat d’usos, i restringint-los en les zones 
residencials, sempre amb aquesta voluntat de protegir l’habitatge.  
 
Finalment pel que fa l’Ordinació volumètrica, les normes actuals ja la contemplaven 
però d’una forma general i mancava la zonificació concreta per poder-la portar a terme. 
Per aquest motiu el que s’ha fet és configurar aquesta nova zona concreta que el que fa 
és permetre una disposició de l’edificació més flexible i més adaptada a l’entorn.  
 
El cònsol agraeix l’exposició de la consellera i demana si hi ha alguna altra intervenció.  
 
Demana el torn de paraula el Sr. Albert Esteve, qui diu: comparteixo amb la majoria 
comunal les principals modificacions de les normes urbanístiques del POUP. 
 
En primer lloc les que fan referència a permetre la instal·lació d’estacions de 
sanejament autònom degudament autoritzades, tant en els casos d’ús provisional 
admesos, així com en les unitats d’actuació que es troben per sota de l’estació 
depuradora, crec que alguna solució s’havia de donar-hi.  
 
En segon lloc també em sembla bé la unificació d’usos complementaris i compatibles, 
ara queda molt més clar. Abans era confús i difícil de determinar en alguns casos, abans 
d’aquesta modificació que avui s’aprova aquí al Comú.  
 
Finalment també comparteixo la creació de la nova nomenclatura de zona d’ordenació 
volumètrica que pot permetre en certs casos un creixement més harmoniós i sostenible 
dels nostres pobles i de manera més clara que mitjançant convenis. Si bé la primera 
lectura pot semblar que s’atorga al Comú una certa discrecionalitat, aquesta ja existia. 
El fet que els projectes s’hagin de sotmetre a exposició pública i quedin oberts a 
al·legacions, garanteix la transparència necessària.  



No obstant, he de fer una crítica. Es tracta com heu dit d’un document molt tècnic, d’un 
document que per la majoria dels ciutadans és complex i m’incloc dins d’aquesta 
categoria.  
Es transcendental que hi hagi un desenvolupament urbanístic del futur que volem per La 
Massana. Avui estem en certa manera definint quina Massana volem que tinguin els 
nostres fills. Contràriament al que ha succeït en altres ocasions, no se m’ha fet partícip 
en aquest model de parròquia que estem definint. Se’m va facilitar ara fa uns dies un 
document ja tancat, se m’ha ofert la possibilitat de demanar explicacions, però no he 
participat directament en la creació o la modificació d’aquestes normes.  
Potser, si se m’hagués donat la possibilitat de participar-hi i vista la tecnicitat del text, 
hagués tingut l’oportunitat d’anar absorbint-ne la complexitat. Potser si hagués tingut 
aquest oportunitat, hagués pogut aportar o suggerir algun altre canvi en la normativa. I 
potser si hagués estat prou encertat, la majoria hagués acceptat alguna d’aquestes 
propostes.  
 
Sé que son molts condicionals, en sóc conscient. Però atès a la bona col·laboració que 
regna entre majoria i minoria, crec que mereixia gaudir d’aquesta oportunitat. És, com 
he dit abans, un text d’extrema rellevància en la definició futura de la nostra parròquia. 
No m’oposo a la modificació de les normes urbanístiques que avui proposa la majoria.  
 
Com he dit quan he iniciat la meva intervenció, dono suport a les principals 
modificacions, però m’abstindré perquè sempre em quedarà el dubte de si plegats 
l’haguéssim pogut fer un pelet millor. 
 
El cònsol agraeix i diu que és tota una sèrie de documents molt tècnics, que de fet s’ha 
dedicat a treballar-hi el cap d’Urbanisme amb l’assessor jurídic també d’urbanisme, 
d’aquí al Comú. Han anat treballant durant moltes i moltes setmanes i és cert que això 
després s’ha parlat en comissió. És molt, molt tècnic, és veritat.  
Els requisits de fet costen, com vostè diu, costa que un ciutadà ho pugui entendre a la 
primera. Inclús també nosaltres sovint hem de fer molts esforços. Al final qui més hi 
entenen d’això són els propis enginyers, inclús els arquitectes perquè és tot qüestions de 
mides, de normes, de casuístiques molt complexes.  
 
Al final el global del que surt aquí és que evidentment el que es vol és protegir els 
habitatges i els usos, com hem dit. També una mica flexibilitzar. Hem viscut situacions  
on hi ha hagut sempre una part molt estricta, on s’ha hagut de fer unes normes, i al final 
ha sortit un terreny, per exemple a l’entrada de La Massana, on hi ha una carretera a dalt 
i una altra avall, unes cases que al final tot just arriben al nivell de la carretera.  
Aquí és cert que d’aquesta forma, amb aquest canvi de les normes podran fer la casa 
més estreta, i pujar una miqueta més, i per tant tindran més vista també de cara a la 
carretera general.  
Són exemples que flexibilitzen, que han vist els nostres tècnics al llarg d’aquest anys  
d’aplicació, d’això en van anar prenent notes i van fer aportacions i comentaris. Això  
s’ha volgut refondre amb aquesta nova norma, que de fet és cert que és força feixuga i 
força tècnica.  
Entenem la voluntat que potser sí que ens hagués agradat també fer-lo participar, però 
és cert que totes les reunions han sigut entre els dos tècnics, que hi han treballat molt i 
molt. Al final ens ho han portat redactat, com una proposta, ens ho han explicat. Així va 
ser també a la comissió. De fet nosaltres en el redactat tècnic no hem intervingut perquè 
no hi entenem i potser ens haguéssim fet mal. 



 
S’aprova la proposta amb deu vots a favor i una abstenció. 
 
7. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de la unitats d’actuació de 

sòl urbanitzable E-014 a Arinsal 
Serveis Públics 
000019/2017-PROPDEP  
Serveis Públics 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
Es proposa aprovar provisionalment i publicar la modificació de la unitats d’actuació de 
sòl urbanitzable E-014 a Arinsal, de conformitat amb l'establert a l'article 105 i 106 de 
la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i posterior tramitació a la 
Comissió Tècnica d'Urbanisme perquè si procedeix aprovi la seva conformitat. 
 
El cònsol informa que és un punt que va molt lligat amb l’anterior. Arran de l’aprovació 
d’aquestes normes urbanístiques hi ha una sol·licitud, en aquest cas en una unitat 
d’actuació de sòl urbanitzable al poble d’Arinsal, on fins ara podien construir uns 
edificis com hi ha a la resta del poble, força alts, dins del que és la mitjana.  
En aquest cas per mirar de que el poble guardi una estètica i sigui més un poble de 
muntanya, a través d’aquesta nova zonificació que s’ha previst a la norma urbanística, 
doncs podran construir més a l’estil pleta. La pleta és amb cases més baixetes i més 
distribuïdes, i que ocupen més el terreny en lloc de pujar en alçada. L’objectiu és aquest.  
 
Abans parlaven d’aquesta flexibilització, i aquí entenem que aquesta sol·licitud va en 
aquesta línia i que és bo permetre en aquella zona, que és pràcticament davant del casc 
antic del poble d’Arinsal. Aquell terreny on hi ha el telecabina si un dia aquells 
promotors o aquells privats volen desenvolupar, enlloc de fer edificis força alts com hi 
ha al costat cap amunt, que puguin construir ocupant més la superfície del sòl, però fent 
tipo pleta, tipo bordes de muntanya.  
 
Això seguirà molt més la tipologia que hi ha i l’estètica del poble en general. Aquesta 
seria la modificació d’aquesta fitxa que com abans comentava el Sr. Albert Esteve, amb 
aquest nou procediment ara es fa una aprovació provisional, s’envia a la CTU, després 
hi ha un període d’exposició pública per a que tothom pugui fer al·legacions. Per tant 
estem garantint una molt bona transparència i tothom podrà fer al·legació, o no, si 
escau. Per tant és un bon sistema que avui s’aprova. 
 
No havent-hi cap intervenció al respecte, s’aprova la proposta per unanimitat. 
 
8. Proposta d’atorgament de la subvenció a la Llar d’infants Causes Pies 
Administració general 
000112/2017-CONTRACTACIÓ  
Administració general 
Es proposa atorgar la subvenció d’aquest any a la Llar d’infants Causes Pies, per un 
import de 203.000 €. 
 
El cònsol explica que en els punts següents ja entrem en compromisos de despeses i 
subvencions. Com bé sabeu per Consell de Comú s’han de passar aquelles despeses 
superiors a l’1% del pressupost. Per tant totes aquelles despeses que son superiors als 
cent i algo mil euros, ara no tinc la xifra exacta, però en aquest cas estem parlant de més 



de 200.000 €, abans s’han de sotmetre a aprovació del Consell de Comú. Tot i que ja 
estan recollides totes aquestes propostes en el pressupost del 2017, però si que una per 
una s’han de sotmetre a votació del Consell de Comú.  
 
En aquest cas és la subvenció a la Llar d’infants, que com bé sabeu el Comú és un dels 
tres administradors d’aquesta llar d’infants, per un import de 203.000 €, una mica 
inferior al que hi havia l’any passat.  
Reconeixem també que és una xifra força baixa. Podem dir que l’escola bressol de La 
Massana amb aquest sistema és una de les que requereix d’un finançament o d’una 
aportació des del Comú de les més baixes del Principat d’Andorra. Això és la bona sort 
que tenim aquí. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
9. Proposta d’aprovació de diversos compromisos de despesa  
Circulació 
000044/2017-CONTRACTACIÓ  
Circulació 
Es proposa aprovar el compromís de despesa a G.A.V., S.A. en concepte d'hora gratuïta 
i també dels abonaments a les targetes dels aparcaments verticals per l'any 2017, per un 
import de 230.000 €. 
 
El cònsol diu que com és habitual cada any sotmetem a votació aquest compromís de 
despesa. En aquest cas és pel concepte d’assegurar la primera hora gratuïta als 
aparcaments verticals, i també la despesa dels abonaments que hi ha de les targetes dels 
aparcament verticals que estan contractats pel Comú de La Massana, per aquest import 
de 230.000€.  
Com sempre diem, i ja anticipo que segurament el Sr. Albert Esteve també participarà 
en aquesta proposta, per nosaltres és clarament una mesura de reactivació i dinamització 
del comerç de La Massana, que com bé sabeu s’ha anat fent tots aquest anys i que la 
idea és continuar fent-ho tal i com queda recollit en el nostre pla d’accions. 
 
L’Hble. Sr. Albert Esteve demana la paraula i diu que tal i com ja va expressar l’any 
passat creu que es podria trobar un ús més eficient. Si aquesta mesura que forma part 
del pressupost al qual va donar suport, ara el que no farà és negar-se a que es pagui. 
També hi dóna suport.      
 
S’aprova la proposta per unanimitat 
 
Circulació 
000042/2017-CONTRACTACIÓ  
Circulació 
Es proposa aprovar el compromís de despesa per al lloguer dels aparcaments: terrenys i 
béns naturals per l’any 2017, per un import de 163.300 €. 
 
El cònsol diu que aquí també és un compromís de despesa superior evidentment al que 
marca l’Ordinació i per tant s’ha de sotmetre a votació. Explica que es tracta dels 
lloguers del aparcaments, que son terrenys que lloguem per assegurar aparcaments als 
diferents pobles i nuclis de parròquia.  
 



Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
Serveis Públics 
000020/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE  
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 202.103,93 € per fer front a aquestes 
despeses durant l'any 2017. 
 
El cònsol diu que tot el que és l’enllumenat públic de la parròquia, tenim un sistema 
força inèdit al país, perquè és una empresa que gestiona l’enllumenat, fa les inversions, 
paga la factura de la llum, contra una aportació econòmica. L’objectiu és que aquesta 
empresa vagi innovant i vagi instal·lant també sistemes d’estalvi. Quant més estalvií 
evidentment més podrà també fer el seu negoci. És un sistema força inèdit que de fet a 
Andorra només existeix aquí a La Massana. És el compromís de despesa per garantir 
aquesta aportació a l’empresa, en aquest cas, AGEFRED. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
  
Via Pública i Parcs i Jardins 
000043/2017-CONTRACTACIÓ  
Via Pública i Parcs i Jardins 
Es proposa aprovar el compromís de despesa per al lloguer dels parcs: terrenys i béns 
naturals de l’any 2017, per un import de 151.729 €. 
 
El cònsol diu que és un punt similar a l’anterior, en aquest cas pel lloguer dels terrenys 
pels parcs infantils de la parròquia, per aquest import de 151.729 €. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
10. Proposta d’aportació a la societat EMAP, SAU per als esdeveniments de 

dinamització de la temporada  
Comerç, Turisme i Comunicació 
000139/2017-CONTRACTACIÓ  
Comerç, Turisme i Comunicació 
Es proposa aprovar una despesa de 300.000 € en concepte d’aportació a la societat 
EMAP, SAU per als esdeveniments de dinamització de la temporada 2017, segons 
detall següent: 
 
Esdeveniment Import 
Maxiavalanche 46.000 
Club Petanca 3.000 
Copa del Món 100.000 
Masters 25.000 
Excalibur race 4.000 
FAM Font Blanca 7.000 
Skyrace Comapedrosa 70.000 



Trial 2 dies Arinsal 1.000 
Triblanc 4.000 
Vertical Arinsal 3000 
River sprint Arinsal 15000 
Volta als Ports (ACA) 9.000 
Fira bicicleta 13.000 
Total 300.000 
 
El cònsol diu que han previst que en aquest punt intervingués el conseller de Turisme, ja 
que son les accions de dinamització per la temporada d’estiu.  
 
El Sr. Sergi Balielles explica el detall dels esdeveniments. Aquest 300.000 € es 
destinaran a 13 esdeveniments amb dos objectius molt clars que ja hem tingut en anys 
anteriors, que és la desestacionalització i la consolidació d’aquests esdeveniments. 
Desestacionalització ja que 11 d’aquest esdeveniments es desenvoluparan a l’estiu, 10 
d’aquests esdeveniments es consoliden ja que l’any passat ja es van fer i es repeteixen 
vist l’èxit que van tenir, i 2 d’ells son esdeveniments de nova creació. Un d’ells com 
s’ha pogut veure en mitjans de premsa escrits no fa gaires dies, com la River Sprint.  
 
La política que els últims anys ha mantingut el Comú de La Massana amb aquests 
300.000 € per desestacionalitzar i consolidar esdeveniments a la parròquia creiem que 
han sigut positiu per l’economia local, i fins i tot pel país en alguns de gran importància. 
Per aquest motiu hem tornat a treballar en la mateixa tònica i hem tornat lògicament a 
tancar aquest calendari ambiciós amb dos esdeveniments nous, i els 13 que podrem fer 
durant tota la temporada. Algun d’ells, com per exemple la Font Blanca, ja s’han 
desenvolupat. 
 
El cònsol pren torn de paraula i diu que com be diu el conseller, aquests diners tot i que 
són accions que organitza el Comú, s’aporten els diners a la societat per poder cobrir la 
despesa d’aquests esdeveniments de dinamització de la parròquia. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
11. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 7, 14, 19 de 

desembre 2016; 11, 18, 25 de gener; 1 i 8 de febrer del 2017 
El cònsol intervé per dir que, com en cada Consell de Comú, s’adjunten les Actes de les 
diferents Juntes de Govern, que han anat tenint lloc cada setmana, les últimes setmanes, 
i que estan també disponibles al núvol (ecloud).  
No havent-hi cap intervenció a fer, es dóna la corporació per informada dels acords 
presos en les Juntes de Govern. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:30 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major     La secretària general 
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