ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 24 DE JUNY DE 2020

Avui 24 de juny de 2020, a les 11.04 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Conseller Major
Conseller Menor
Capità
Consellera
Conseller
Consellera
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller

Olga Molné Soldevila
Eva Sansa Jordan
Jordi Areny Armengol
Josep Maria Garrallà Subirana
Sergi Gueimonde Bujaldon
Mireia Ramos Gutiérrez
Guillem Forné Gispert
Francisca Guerrero Lopez
Kevin Poulet Fernandez
Marc Jové Martínez
Josep Maria Agell Abel
Josep Fusté Badana

Actua com a secretària la Sra. Mònica Rogé Pujal.
La cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”. Seguidament dóna la
benvinguda a tots els assistents i als oients a través de la plataforma d’“streaming”.
Continua dient que aquesta Sessió de Consell s’ha convocat d’acord amb el que
disposen els articles 19, 21 i 23.1 i 23.2 de l’Ordinació d’Organització i Funcionament
dels Comuns. 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
l. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 31 de març del 2020.
3. Proposta d'aprovació de les mesures de racionalització i activació econòmica.
4. Proposta d'aprovació d'una modificació de l'Ordinació de 24-12-2019 de Preus
Públics.
5. Proposta d'aprovació de la Proposició de Llei de les Finances Comunals i de
presentació de la mateixa conjuntament amb els altres comuns al Consell General.

6. Proposta de ratificació del CONVENI ADMINISTRATIU DE RATIFICACIÓ I
D'ALLARGAMENT DELS TERMINIS DE LES CESSIONS I ADSCRIPCIONS
EFECTUADES PEL COMÚ DE LA MASSANA A FAVOR D'EMAP SAU, I DE
SUSPENSIÓ DEL CÀNON.
7. Proposta de ratificació dels pactes condicions i compromisos adquirits en l'acord
signat en data 16 de febrer de 2001 amb DOPPELMAYR ARRENDAMENTS
D'EQUIPS DE MUNTANYA, S.A.
8. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions administratives i tècniques pel
refecció servei abastament captació dels Hortons.
9. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions administratives i tècniques per les
obres de rehabilitació dels perímetres de protecció de la zona d'Arinsal.
10. Proposta d'aprovació d'un conveni urbanístic.
11. Proposta d'aprovació d'un suplement de crèdit per la compra d'una
aspiradora.
12. Proposta d'aprovació d'un suplement de crèdit per la compra de ecocomptadors.
13. Proposta d'aprovació provisional de la 20a modificació del POUP.
14. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 13, 20 i 27 de
maig així com 3 i 8 de juny.
RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
L’Hble. Sra. Olga Molné assegura que tots els assistents han rebut amb l’antelació
deguda una còpia de l’acta del Consell anterior i no havent-hi cap observació o
modificació al respecte, s’aprova per unanimitat l’Acta del Consell de Comú de data 27
de maig del 2020.
2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 31 de març del 2020
Finances
000043/2020-PROPDEP
Finances
Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes a 31 de
març del 2020.
Pren la paraula el conseller de Finances, l’Hble. Sr. Jordi Areny qui explica que per
acord del Consell de Comú de data 11 de març del 2020 i publicat al BOPA núm. 20
amb data 18 de març del mateix any, el ple del Comú de La Massana va aprovar el
pressupost per a l’exercici 2020 per un import inicial de 14.551.000 euros.

A 31 de març del 2020 les despeses d’aquest pressupost s’han executat a l’alçada d’un
15,16% i els ingressos en un 21,04%.
Conseqüentment el resultat pressupostari provisional a 31 de març del 2020 és d’un
import de 930.000 euros.
D’acord a les disposicions de l’article 43 de la Llei de Finances Comunals, el deute total
consolidat formalitzat a 31 de març del 2020 és de 14.924.000 euros i el disposat és de
12.188.000 euros.
Addicionalment a l’endeutament total formalitzat pel Comú de La Massana, cal tenir en
compte el saldo total de les accions preferents emeses per EMAP que no ha tingut cap
variació durant el primer trimestre. L’import total vigent d’aquesta emissió és de
17.538.000.-€ dels quals 7.307.500.-€, és a dir, un 41,5%, estan en possessió del Comú
de La Massana i el 58,5% restant queden pendents de recomprar.
El resultat pressupostari comunal ajustat previst a 31 de desembre del 2020 en
liquidació avançada a 31 de març és de 376.300 euros.
Vista la liquidació del pressupost a finals del primer trimestre d’enguany i atès les
previsions a la baixa dels ingressos pressupostats que vàrem aprovar el passat mes de
març en el ple d’aquesta corporació degut a les conseqüències de la crisis de la COVID19, l’execució del pressupost de les despeses prevista a 31 de desembre és d’un 87,18%
i la d’ingressos d’un 81%.
En el cas que aquest escenari de tancament es compleixi, el finançament del dèficit
entre ingressos i despeses no generarà nou endeutament sinó que es podrà fer gràcies al
romanent de tresoreria que disposa el Comú de La Massana.
Tot i les correccions que ja s’han aplicat en vista al tancament de l’exercici degut a les
conseqüències de la crisis sanitària deguda a la COVID-19, a final d’any la previsió és
complir amb els objectius fixats en el marc pressupostari aprovat per aquest ple el passat
mes de març situant el límit d’endeutament per sota del límit fixat en un 89%, la
despesa màxima permesa en 27.648.000 euros i la variació de la despesa corrent en 0,6%.
La cònsol comenta que la corporació es dona per degudament informada sobre la
liquidació provisional dels comptes a 31 de març del 2020.
3. Proposta d'aprovació de les mesures de racionalització i activació econòmica
Secretaria General
000050/2020-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar les mesures de racionalització i activació econòmica següents:
1) Creació d’un fons de solidaritat Comunal, per tal de pal·liar l’impacte sobre
l’augment dels ajuts socials previstos, finançat per les aportacions de l’equip polític
i treballadors públics.
2) Reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació en aplicació de la
normativa vigent.

3) Reorganització i racionalització de l’actual plantilla de treballadors públics.
4) No suplir vacants per jubilació o baixa de lloc de treball durant l’any 2020.
5) Promoure un pla de jubilació anticipada per tal d’ajustar les estructures
organitzatives.
6) Promoure la reducció de la jornada laboral dels treballadors públics, respectant el
bon funcionament dels serveis comunals.
7) Rebaixa en general de les subvencions atorgades a les entitats socials, culturals
esportives, garantint en tot moment l’import necessari per al funcionament
d’aquestes.
8) Rebaixa en general d’un 10% de les despeses de consum de béns i corrents.
9) Aplicació de les reduccions als contractes de lloguer, d’acord amb la Llei de les
mesures urgents per l’emergència sanitària, tot i l’aplicació de la renegociació a la
baixa sobre aquests.
10) No preveure el sopar de Nadal amb els empleats per l’any 2020.
11) Continuar fent els pagaments als proveïdors a la vista fins a finals del 2020.
12) Posada en marxa imminent de la licitació electrònica, millorant el control de la
despesa, utilitzant eficientment els fons públics, i garantint una major transparència
en els procediments de contractació.
13) Impulsar el desenvolupament del procediment administratiu per mitjans electrònics,
per tal d’Assolir una simplificació i integració dels processos, procediments i
tràmits administratius, i de millorar el servei als usuaris, aprofitant l'eficiència que
comporta la utilització de tècniques d'administració electrònica
14) Ajustament progressiu del preu de les activitats no socials al seu cost real, garantint
l’accés a tothom a través de les ajudes a les famílies que no tinguin recursos.
15) Ampliació del doble de la superfície autoritzada de les terrasses.
16) Retorn de l’impost de radicació d’aquelles activitats que ho sol·licitin i compleixen
els requisits, d’acord amb les mesures adoptades per la Llei de les mesures urgents
per l’emergència sanitària.

17) Distribuir a tots els caps de casa un val de compra, per utilitzar als comerços de la
Parròquia.
Pren la paraula l’Hble. Sra. Olga Molné qui explica que des de l’inici de la pandèmia els
serveis comunals han hagut d’anar adaptant-se a l’evolució i a les necessitats dels
ciutadans ja que ha sigut una crisis evolutiva i s’ha hagut d’actuar amb diferents accions
des del mes de març per intentar trobar solucions a les problemàtiques que anaven
apareixent a cada moment, per exemple, s’ha donat suport a la gent gran tant a nivell
logístic com a nivell emocional. A nivell logístic se’ls hi ha fet la compra i lliurat a
domicili per a que no es desplacessin i s’exposessin. El mateix amb les receptes de la
farmàcia. A nivell emocional s’ha creat un grup de suport de persones que els trucaven
setmanalment per a que es sentissin acompanyats, mantenir una conversa i per si
necessitaven alguna cosa.
També s’han planificat ajudes alimentàries que s’han servit mitjançant una cistella amb
la col·laboració de Creu Roja i Caritas. Els beneficiaris han estat majoritàriament els
temporers però també algunes persones de la parròquia que ho necessitaven.
Tot això són exemples d’accions que s’han anat aplicant sobre la marxa, però en
paral·lel amb totes aquestes accions i ja durant el confinament, el que es va fer va ser
redissenyar el pressupost, un pressupost que tot just s’acabava d’aprovar però ja no
serveix per les noves circumstàncies amb el COVID.
També es va començar a treballar en un paquet de mesures, una part de les quals queden
avui presentades, amb la intenció de intentar tornar a la normalitat el més ràpidament
possible un cop s’hagués desconfinat i passada la crisis sanitària.
Aquestes mesures s’organitzen en tres grans línies.
La primera de totes i molt important és l’ajuda a les persones que, com ja se sap, moltes
han patit durant aquesta crisis i algunes han perdut la feina i és per aquest motiu que
s’ha tret un procés de selecció per oferir 9 places temporals per a persones que vulguin
treballar pel Comú i ajudar al departament de Via Pública.
Tot i que cada any es treien places a l’estiu, aquest any la corporació serà especialment
sensible amb les persones que hagin patit una pèrdua de feina per culpa del COVID.
Aquesta mesura concreta, no es troba dins de les mesures anunciades per què s’ha fet de
forma prèvia i ja es troba en funcionament.
També s’ajudarà a qui ho necessiti a través d’un fons de solidaritat mitjançant la creació
d’un compte corrent que es va obrir durant el mes de març, on els polítics del Comú de
la Massana han anat ingressant diners en funció a les seves possibilitats per tal de
destinar-lo a ajudes socials.
Aquest fons s’obrirà als treballadors públics del Comú per a que també puguin fer les
seves aportacions, ja que així ho han manifestat ells mateixos.
La segona línia d’aquestes mesures comprèn la contenció econòmica que es veurà
directament reflectida en el pressupost del Comú. En aquest apartat entrarien els punts
com per exemple la reducció salarial dels càrrecs polítics que des d’un inici han assolit
que s’ha de ser solidari i sobretot en un moment com aquest s’ha de contribuir, per això,
s’ha decidit alinear-se amb les mesures que s’han adoptat amb la nova Llei que

s’aprovarà demà al Consell General que definirà els percentatges i la durada d’aquesta
mesura ja que encara no està clar.
També hi ha d’altres punts com la rebaixa de les despeses, l’eliminació del sopar de
Nadal i promoure un fons de jubilació anticipada per als treballadors públics.
Finalment hi ha una tercera línia que és la reactivació econòmica de tots els sectors que
es va iniciar fa unes setmanes per promocionar els nostres guies de muntanya durant el
mes de juny ja que no tenien feina i va encaminat a les persones de la parròquia i del
Principat d’Andorra, ja que les fronteres estaven tancades, i que ha tingut molt èxit i
molt bona acceptació.
Aquest punt també inclou una mesura d’ampliació de la superfície de les terrasses per
què la nova normativa del sector de la restauració implica un distanciament entre les
taules i les persones, i per tal de garantir aquesta separació sense perjudicar l’empresari,
s’ha cregut oportú disposar-los de més superfície sense que això els hi generés cap
despesa.
El retorn proporcional de la taxa de radicació, pel que fa als comerços que no han pogut
obrir durant aquests mesos de confinament, és un altre punt inclòs en aquest apartat per
tal de promoure un pla de dinamització comercial que es presentarà amb més detall i
més concretament les properes setmanes i està encaminat a afavorir les compres a la
parròquia de La Massana. És una acció que es portarà a terme amb la distribució de vals
de compra amb descomptes directes a les persones que els presentin als comerços de la
parròquia. S’està acabant de realitzar el procediment i s’exposarà en breu.
De moment es destinarà a aquesta acció uns 50.000.-€ aproximadament que seran
ampliables depenent de l’acceptació que tingui pels ciutadans i dels resultats obtinguts.
L’Hble. Sra. Molné afegeix que ens trobem davant d’una crisis molt complicada, fins i
tot més que la patida a l’any 2008, però està convençuda que amb el treball conjunt que
estan fent tots els consellers, a qui aprofita per agrair tot l’esforç i la dedicació que hi
estan posant, ens en sortirem.
No havent cap comentari al respecte ni cap aportació a afegir, es sotmet a votació aquest
punt de l’ordre del dia, essent tots els vots favorables i per tant, s’aproven per
unanimitat les mesures de racionalització i activació econòmica.
4. Proposta d'aprovació d'una modificació de l'Ordinació de 24-12-2019 de Preus
Públics
Finances
000040/2020-PROPDEP
Administració General i secretaria
Vist el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat 2n.
de l’article 80 de la Constitució;
Vist el que disposen la Llei qualificada de competències dels comuns, del 4 de
novembre del 1993, modificada per la Llei qualificada 6/2007, del 22 de març i la Llei
19/2018, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de
delimitació de competències dels comuns;

Vist el que disposa la Llei 21/2014 del 16/10/2014 de bases de l’ordenament tributari i
el Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs,
en relació al procediment de constrenyiment;
Vist el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les
Finances Comunals;
Vist el que disposa el texts refós del Codi de l’Administració;
Atès que durant la pandèmia generada pel Coronavirus (SARS CoV-2) el Govern va
suspendre mitjançant Decret les activitats econòmiques relacionades amb la restauració
i hostaleria;
Atès que el Comú de La Massana és sensible a les conseqüències econòmiques que
aquesta pandèmia ha generat i generarà i que és voluntat del mateix col·laborar en la
prompta recuperació econòmica dels negocis de la parròquia i en el compliment de les
mesures sanitàries que han de respectar, la Junta de Govern del Comú va acordar en la
seva sessió de 3 de juny del 2020 ampliar, fins al doble, la superfície autoritzada per a
l’emplaçament de les terrasses sense que suposés un cost afegit, motiu pel qual s’ha de
procedir a modificar el corresponent preu públic;
Es proposa aprovar la modificació de l’Ordinació de 24-12-2019 de preus públics per a
l’any 2020 següent:

Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics
Article 1
Es modifica el contingut de l’article 9.A.9.3 relatiu a l’import per a l’emplaçament de
les Terrasses que queda redactat de la forma següent:
9.A.9.3. Import
El preu a satisfer per l’ocupació de la via pública amb una terrassa és de 3,00 € per 2
metres quadrat i mes.
Disposició transitòria
Totes les sol·licituds d’emplaçament per a terrasses per la temporada d’estiu 2020 que
estiguin en tràmit i les que estiguin resoltes a la data d’entrada en vigor de la present
ordinació els serà d’aplicació l’import del preu públic contingut en aquesta.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al
contingut de la present Ordinació.
Disposició final única
La present ordinació entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació.

La cònsol exposa que aquest punt simplement consisteix en la modificació de
l’ordinació de preus públics per tal de permetre als titulars de terrasses de gaudir del
doble de superfície pagant la meitat del preu. Aquesta modificació s’ha dut a terme per
tal d’aplicar la mesura que s’ha pres de reactivació econòmica.
No havent cap observació al respecte, es sotmet a votació, essent tots els vots
favorables, per tant, s’aprova per unanimitat la modificació de l’Ordinació de 24-122019 de preus públics.
5. Proposta d'aprovació de la Proposició de Llei de les Finances Comunals i de
presentació de la mateixa conjuntament amb els altres comuns al Consell General
Secretaria General
000047/2020-PROPDEP
Secretaria General
Vista la Proposició de Llei de les Finances Comunals així com de la memòria
corresponent a la mateixa;
Atès el que disposa l’article Article 58.2 de la Constitució i l’article 9.2 k de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels Comuns;
Es proposa aprovar el text i el contingut de la Proposició de Llei de les Finances
Comunals i de presentar dita proposició conjuntament amb els altres comuns al Consell
General.
LHble. Sra. Molné manifesta que aquest assumpte s’ha tractat en diverses reunions de
cònsols i ja fa dies on s’hi està treballant.
És voluntat dels 7 comuns del Principat d’iniciar aquest procediment i de presentar a
tràmit parlamentari aquesta proposició de llei conjunta entre tots els comuns, de fet,
s’han efectuat, des de que es va fer la Llei de Finances Comunals, diferents
modificacions d’aquesta llei, però no s’havia fet un text refós i alhora s’han aprovat
diferents lleis que han implicat modificacions en aquesta Llei de Finances Comunals,
per la qual cosa els 7 comuns van creure oportú de iniciar aquesta revisió que és molt
tècnica i de fer una refosa per tenir un únic text.
És l’adequació a la normativa fins ara existent i aquest projecte de llei s’anirà aprovant
als diferents Consells de Comú de cada parròquia per poder-la presentar posteriorment a
tràmit parlamentari i al Consell General.
Una de les modificacions que conté aquesta Llei, per posar un exemple molt concret, és
que fins ara no es permetia fer bonificacions o exempcions tret d’uns casos molt
concrets i per incentivar polítiques d’habitatge o altres es deixa aquesta potestat als
comuns per a que ho puguin fer i per a que a través de les seves pròpies ordinacions
puguin crear exempcions a banda de les quines hi ha actualment que són únicament les
dels Co-prínceps, les del Consell General o les del Govern i també les de l’església.
D’aquesta manera, els comuns, en moments puntuals d’acord amb la política que
vulguin adoptar podran incloure aquestes exempcions a les seves ordinacions.
La cònsol afegeix que un altre aspecte important que s’ha tractat en aquesta Llei i en
benefici de tots els ciutadans és el prorrateig mensual del període impositiu, ja que en
alguns casos s’ha donat que ciutadans que vivien en una parròquia i que havien pagat un

impost, posteriorment marxaven a viure a una altra parròquia i havien de tornar a pagar
el mateix impost. D’aquesta manera, el que es farà és prorratejar l’impost només els
mesos que han viscut a cada parròquia concreta en lloc de tornar–ho a pagar, per tant, és
una modificació molt beneficiosa.
També s’amplien els obligats tributaris incorporant les figures de les societats civils, les
herències jacents i les comunitats de béns. Aquest aspecte es contemplava en moltes
ordinacions comunals i en la Llei General d’Impostos, però a la Llei de Finances
Comunals no s’havia modificat, per tant s’ha inclòs.
Pel que fa als impostos, també es milloren definicions per evitar algunes ambigüitats
que hi havia.
També la normativa aplicable avui en dia preveu deduccions per doble imposició
interna i en aquesta nova llei també s’ha modificat el redactat per a que quedés més clar,
però en definitiva, s’ha adaptat, actualitzat i modificat la normativa d’aquesta llei per a
que no hi hagin contradiccions i per que hi hagi un únic text.
Un altre aspecte important a destacar és que quan es parli d’endeutament dels comuns,
en aquest projecte de llei s’elimina el sostre del 20% de la càrrega financera i s’obliga
als comuns a que en cas que superin l’endeutament permès tinguin un pla econòmic
financer.
Aquests són bàsicament els canvis més destacables que s’incorporen en aquesta Llei
únicament amb l’objectiu de clarificar i unificar els diferents textos.
No havent-hi cap comentari al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat el text i el contingut de la Proposició de Llei de les Finances Comunals i de
presentar dita proposició conjuntament amb els altres comuns al Consell General.
6. Proposta de ratificació del CONVENI ADMINISTRATIU DE RATIFICACIÓ I
D'ALLARGAMENT DELS TERMINIS DE LES CESSIONS I ADSCRIPCIONS
EFECTUADES PEL COMÚ DE LA MASSANA A FAVOR D'EMAP SAU, I DE
SUSPENSIÓ DEL CÀNON
Secretaria General
000097/2019-PROPDEP
Secretaria General
En aplicació a l’establert al Decret aprovat pel Consell de Comú de data 28 de
novembre de l’any 2019, es proposa ratificar el CONVENI ADMINISTRATIU DE
RATIFICACIÓ I D’ALLARGAMENT DELS TERMINIS DE LES CESSIONS I
ADSCRIPCIONS EFECTUADES PEL COMÚ DE LA MASSANA A FAVOR
D’EMAP SAU, I DE SUSPENSIÓ DEL CÀNON.
L’Hble. Sra. Molné explica que en el Consell de Comú del 28 de novembre del 2019, es
va aprovar l’allargament del termini de concessió dels béns i drets de l’estació d’EMAP
i la suspensió del cànon. A més, es va preveure que al cap de dos mesos es formularia
aquest acord a través d’un conveni i la seva posterior ratificació, per tant, avui es
procedeix a fer-ho.

No havent cap observació al respecte per part de la resta d’assistents, es ratifica el
CONVENI ADMINISTRATIU DE RATIFICACIÓ I D’ALLARGAMENT DELS
TERMINIS DE LES CESSIONS I ADSCRIPCIONS EFECTUADES PEL COMÚ DE
LA MASSANA A FAVOR D’EMAP SAU, I DE SUSPENSIÓ DEL CÀNON.
7. Proposta de ratificació dels pactes condicions i compromisos adquirits en l'acord
signat en data 16 de febrer de 2001 amb DOPPELMAYR ARRENDAMENTS
D'EQUIPS DE MUNTANYA, S.A.
Secretaria General
000044/2020-PROPDEP
Secretaria General
En data 16 de febrer de 2001 el Comú de la Massana, va acceptar vint canvials lliurades
per la societat DOPPELMAYER ARRENDAMENTS D’EQUIPS DE
MUNTANYA,S.A. corresponent a l’arrendament financer del telefèric Pal-Arinsal, amb
venciments anuals començant pel 31 de maig de 2002 i fins el 31 de maig de 2020.
Per raó de la pandèmia de la COVID-19, és intenció del Comú de la Massana sol·licitar
a l’empresa DOPPELMAYER ARRENDAMENTS D’EQUIPS DE MUNTANYA,
S.A l’ajornament del pagament del darrer efecte, amb venciment el 31 de maig de
2020, d’un nominal de 385.587,39 Euros, prorrogant el mateix fins el 31 de maig de
2021, amb el ben entès que aquest import es veurà incrementat amb els interessos
correguts fins al total pagament.
Per mitjà del present aquesta corporació ratifica la resta de pactes condicions i
compromisos adquirits en el susdit acord signat en data 16 de febrer de 2001, i en
especial l’acceptació registrada en la dita canvial feta per aquest consistori en el seu
dia.
L’ajornament de l’obligació de pagament, d’acord amb l’exposat, no implica cap
incompliment dels requisits establerts en la Llei 10/2003 de les finances comunals, del
27 de juny del 2003, pel que fa als límits màxims d’endeutament.
Novament pren la paraula la cònsol major per explicar que es va pactar amb aquesta
empresa l’ajornament del darrer pagament d’aquest efecte amb data de venciment el
mes de maig del 2020, tot just al principi del desconfinament.
Es tracta de l’últim efecte que hi havia pendent de pagament pel telefèric que uneix Pal i
Arinsal, que com ja es sap, es va finançar i es pagava amb quotes anuals. Després de
mantenir una conversa amb l’empresa creditora, aquesta va acceptar posposar dit
pagament i gràcies a aquest gest el Comú ha obtingut més tresoreria i un major confort
davant d’aquesta davallada d’ingressos deguda a la crisi sanitària.
No havent-hi cap comentari al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
La cònsol proposa tractar els dos punts següents conjuntament ja que són similars i tots
els membres de la corporació hi estan d’acord.
8. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions administratives i tècniques pel
refecció servei abastament captació dels Hortons

Serveis Públics
000241/2019-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Vistos els plecs de condicions administratives i tècniques per la refecció del servei
d’abastament de la captació dels Hortons.
Es proposa aprovar-los i convocar la licitació.
Aquest punt es tractarà conjuntament amb el següent, en tractar-se d’un assumpte
similar.
9. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions administratives i tècniques per les
obres de rehabilitació dels perímetres de protecció de la zona d'Arinsal
Serveis Públics
000200/2019-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Vistos els plecs de condicions administratives i tècniques per les obres de rehabilitació
dels perímetres de protecció de la zona d'Arinsal.
Es proposa aprovar-los i convocar la licitació.
La cònsol major cedeix la paraula a l’Hble. Sra. Eva Sansa, cònsol menor i presidenta
de la Comissió d’obres, Via Pública, Parcs i Jardins i Parc Mòbil.
L’Hble. Sra. Eva Sansa explica que durant l’any 2019 es van treure aquests dos
concursos però van ésser declarats deserts per manca d’ofertes.
Aquests treballs es consideren molt importants per millorar el servei d’abastament
d’aigua potable, tant al dipòsit d’Arinsal com al de Sispony.
Dits treballs consisteixen, en el primer cas, en la refecció de la captació dels Hortons a
Sispony i en el segon cas, en la creació d’un nou perímetre de captació a Arinsal.
De nou pren la paraula l’Hble. Sra. Molné per incidir que l’aigua és un tema molt
sensible i no es pot descuidar.
Es sotmeten a votació aquestes dues propostes, no havent cap comentari ni observació
al respecte i essent tots els vots favorables, s’aproven per unanimitat els plecs de bases
així com la convocatòria de les licitacions corresponents.
10. Proposta d'aprovació d'un conveni urbanístic
Serveis Públics
000048/2020-PROPDEP
Serveis Públics
Vist el conveni urbanístic relatiu a la cessió i traspàs gratuït a favor del Comú de la
franja de 1,85 m d’amplada de terreny anomenat “Les Costes - Prat de Rossell” de
propietat de la Sra. Roser Armengol Mora que limita amb l’amplada reglamentada del
riu Valira del Nord, situat a la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-146
Es proposa aprovar-lo i facultar a l’Hble. Sra. Olga Molné Soldevila per a signar-lo.

L’Hble. Sra. Molné informa que es tracta d’un conveni per una cessió gratuïta d’una
franja de terreny per poder construir la continuïtat del Camí Ral. Com tots els assistents
saben, l’actual Camí Ral es trobava tallat ja que encara no s’havien signat els convenis
amb els propietaris d’aquell tros de terreny fins al final de la Farga Rossell. Amb aquest
nou conveni s’aconseguirà fer les obres necessàries per enllaçar-lo i que tothom pugui
anar caminant des d’Andorra la Vella fins molt més amunt d’Ordino.
La cònsol aprofita per agrair públicament als propietaris i famílies la cessió gratuïta i
desinteressada d’aquests terrenys a les administracions públiques per a que és pogués
fer aquest camí saludable i tots els ciutadans en puguin gaudir.
Es sotmet aquest punt a votació, essent 11 vots favorables i 1’abstenció del Conseller,
l’Hble. Sr. Jordi Areny Armengol, ja que té un lligam familiar amb la propietat.
Per tant, s’aprova el conveni urbanístic relatiu a la cessió i traspàs gratuït a favor del
Comú de la franja de 1,85 m d’amplada de terreny anomenat “Les Costes - Prat de
Rossell” de propietat de la Sra. Roser Armengol Mora per 11 vots a favor i una
abstenció.
11. Proposta d'aprovació d'un suplement de crèdit per la compra d'una aspiradora
Secretaria General
000256/2020-CONTRACTACIÓ
Secretaria General
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost;
ATESA la necessitat i urgència de la compra de una aspiradora per realitzar la neteja de
l’edifici comunal;
ATÈS que la partida pressupostària vigent és insuficient;
ATÈS l’informe de l’interventor comunal;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Article 1
Suplement de crèdit destinat a la partida 200/920000/60500-“Mobiliari”, per un import
de 544,55 €.
Article 2
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
200/9200000/21500- “Reparació i manteniment de mobiliari”, per un import de 544,55
€.
Total finançament 544,55 €.
La cònsol dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Areny, conseller de Finances, qui explica
que es tracta de la substitució d’una aspiradora que no estava pressupostada i en
compliment de la Llei de Finances Comunals s’ha de sotmetre a votació del Consell de
Comú.

12. Proposta d'aprovació d'un suplement de crèdit per la compra de ecocomptadors
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000257/2020-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
VIST la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost;
ATESA la necessitat d’instal·lar dos eco-comptadors més en accessos del Parc Natural
per a l’obtenció de dades, per l’estudi de càrrega real assumible al parc, i la urgència de
fer-ho durant aquest període d’estiu 2020;
ATÈS que la partida pressupostària vigent és insuficient;
ATÈS l’informe de l’interventor comunal;
Es proposa l’aprovació d’un suplement de crèdit per un import de 600 € pel
subministrament i instal·lació de dos eco-comptadors al Parc Natural del Comapedrosa.
Despeses a finançar:
Suplement de crèdit per import de 600,00 €, destinat a la partida
700/1711001/60300/171 – “Instal·lacions tècniques”
Total altes crèdits 600 €.
Finançament que es proposa:
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
següent:
700/1711000/21200/171 – “Manteniment d’edificis i altres construccions
Total finançament 600 €.
Es dona novament la paraula l’Hble. Sr. Jordi Areny. Aquest manifesta que aquesta
partida ja estava pressupostada però per insuficiència de crèdit s’ha decidit proposar un
suplement de crèdit de 600€ per a fer front a la despesa d’instal·lació d’aquest giny que
servirà per obtenir dades de la gent que accedeix al PNC.
Es sotmeten a votació els punts 11 i 12 conjuntament, essent tots els vots favorables, per
tant, s’aprova per unanimitat els 2 suplements de crèdits.
13. Proposta d'aprovació provisional de la 20a modificació del POUP
Serveis Públics
000049/2020-PROPDEP
Serveis Públics
Es proposa aprovar provisionalment la 20a modificació del POUP de la Massana
relativa a l’adaptació del límit de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-057, situada
a la zona anomenada “Les Pedrasses”, als límits cadastrals.
L’Hble. Sra. Olga Molné dona la paraula a l’Hble. Sra. Eva Sansa qui exposa que es
procedirà a l’adaptació dels límits de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-057 als
límits cadastrals.

Hi ha dos terrenys que estaven fora de la UA i ara s’inclouen en aquest ajustament per
facilitar el desenvolupament urbanístic. La referida unitat d’actuació es troba a l’inici de
la carretera de Comes de Banyàs, a la zona coneguda com “Les Pedrasses”.
Es sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia amb un resultat de 12 vots a favor, per
tant, s’aprova per unanimitat la proposta d’aprovació provisional de la 20a modificació
del POUP.
14. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 13, 20 i 27 de
maig així com 3 i 8 de juny
Tots els assistents han pogut consultar prèviament les actes de les anterior Juntes de
Govern, en concret dels dies 13, 20 i 27 de maig i 3 i 8 de juny, i no havent cap petició
d’informació addicional, es donen per degudament informats.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.36 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
La cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

