
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 25 DE MAIG DE 2017 

 

Avui 25 de maig de 2017, a les 12:03 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. Proposta d’aprovació provisional del 7è ajustament del Pla d'Ordenació i 
Urbanisme de la parròquia 

 
3. Proposta de constància en acta del Comú de la Massana sobre la modificació de 
la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns  

4. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit  
 

5. Proposta d’aprovació de modificació de l’Ordinació de preus públics 
 



1. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 12, 19, 26 
d’abril i 3, 10 de maig 

 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior 

Es proposa aprovar l’Acta de Consell de Comú de la sessió de data 27 d’abril de 
2017. 
 

El cònsol demana si hi ha alguna demanda d’aclariment sobre aquesta acta i no havent-
hi cap s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Proposta d’aprovació provisional del 7è ajustament del Pla d'Ordenació i 

Urbanisme de la parròquia 
Serveis Públics 
000735/2017-SOL·LICITUD  
PERICH TREFZER,ISABEL 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
Vist que la modificació no suposa l'alteració de cap dels continguts essencials 
d'acord amb l'article 3 "Modificació de l’article 105" de la Llei 6/2011 del 28 de 
juliol, de modificació de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, del 
29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006 del 21 de juny i, modificada 
per la Llei 06/2011, del 28 de juliol; 

 
Es proposa l'aprovació provisional del 7è ajustament del Pla d'Ordenació i 
Urbanisme de la parròquia de La Massana, consistent en la modificació puntual de 
les unitats d'actuació E-082 de sòl urbanitzable i A-32 de sòl urbà consolidat, per 
adaptar el vial definit a la topografia existent. 

 
El cònsol explica que això ja s’ha tractat a la Comissió d’Urbanisme, que és un setè 
ajustament puntual. Continua dient que com ja se sap quan s’aprova el Pla d’Urbanisme 
després poden haver-hi ajustaments molt concrets a demanda dels particulars. En aquest 
cas així ha estat, com els anteriors que s’han tingut.  
Aquest és el setè, per tant i com es veu exposat, és una modificació puntual de 
l’actuació que hi havia per adaptar amb un vial, això no modifica els continguts 
essencials, com aquest article 3.  
 
Avui seria una aprovació provisional, després s’enviaria a la CTU, després una vegada 
informessin que és bo, doncs es procediria a l’aprovació definitiva en Consell de Comú. 
Evidentment això sortiria també publicat al BOPA per que qualsevol persona pugui 
presentar al·legacions. Per tant això és un tràmit, com ja és habitual en aquests casos. 
 
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 



3. Proposta de constància en acta del Comú de la Massana sobre la modificació de 
la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns  

Secretaria General 
000066/2017-PROPDEP  
Secretaria General 
Proposta de constància en acta del Comú de la Massana sobre la modificació de la 
Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns per assolir el consens. 

Vistes les reunions de treball que s’han portat a terme entre els set comuns, el Govern 
d’Andorra i els grups parlamentaris del Consell General i als efectes d’assolir un ampli 
consens en relació a la nova definició i delimitació de competències dels comuns. 

El Comú de La Massana desitja fer constar en Acta que en relació a la cessió gratuïta de 
terrenys, per part dels comuns al Govern, destinats a projectes d’interès nacional i plans 
sectorials, entén que l’informe comunal preceptiu hauria d’ésser vinculant en tots els 
casos, i no únicament en el supòsit que l’equipament a realitzar pugui ésser qualificat de 
sensible al no figurar en la relació continguda a la disposició addicional de la Llei. Puix 
alguns d’aquests equipaments inclosos a la disposició addicional, com les 
infraestructures d’alta eficiència energètica de cogeneració i trigeneració, poden tenir 
una incidència notable en el territori. 

El cònsol explica que es van començar a iniciar les reunions de treball entre els 7 
Comuns i el Govern a principis d’any, n’hi han hagut vàries. Continua explicant que 
s’ha tractat ja tota la part de les competències i ara és quan s’inicia a parlar de les 
transferències.  
 
A hores d’ara s’ha pogut ja tancar, podríem dir amb èxit, la proposta de modificació de 
la Llei de competències dels Comuns. El Comú de La Massana des de l’inici, ja en les 
reunions que es van fer amb el Govern sense que hi haguessin els parlamentaris i els 
partits nacionals, sempre ha defensat i ha optat pel diàleg i el consens, i per tant estem 
satisfets que aquestes modificacions que s’han pogut realitzar i que ara entrarien a 
tràmit parlamentari pel que fa la Llei de competències que serà en breu.  
A priori Govern el que farà serà entrar aquesta proposició i després el Consell General 
passarà el tràmit parlamentari de les esmenes i la votació final.  
 
Com sempre el Comú ha defensat que cal fer aquesta constància en Acta perquè així ho 
van exposar en el seu moment els diferents Comuns i el Govern. També en les reunions 
posteriors amb els parlamentaris, en el sentit únicament de deixar una mica el 
posicionament que d’inici ha tingut el Comú de La Massana.  
Per això avui és proposa l’aprovació d’aquesta constància en Acta, tot i que ja se n’ha 
parlat en el si de les comissions, i en el sentit de que què és el que s’hagés preferit.  
 
S’hagués preferit que hi hagués aquest consens necessari entre el Govern i els Comuns a 
l’hora de decidir la ubicació del diferents projectes a nivell nacional, ja siguin sensibles, 
com si no son sensibles. Al final quan hi ha d’haver un acord entre les parts vol dir que 
hi ha diàleg i que no hi ha imposicions. Per tant això va en la línia de que es continuï 
treballant conjuntament. Finalment s’opta per una altra posició que s’entén, i que és 
lògica.  



És important destacar sobretot que el gran pas endavant és la cessió gratuïta de terrenys. 
Aquesta és la qüestió unànime que s’ha pogut assolir amb aquesta reforma, i amb això 
tothom hi esta d’acord, fins ara no era el cas. El Comú, si Govern volia un terreny, 
potser el Comú l’havia venut, inclús s’havia compensat amb d’altres espais, amb 
d’altres equipaments. En aquest cas es fa un pas endavant, que penso que tots podem 
celebrar, que és aquesta cessió gratuïta de terrenys.  
La constància va en el sentit, no d’aquesta cessió gratuïta, que això ho compartim 
plenament i és el gran pas endavant com ho deia fins ara, sinó que entenem que sempre 
hauria d’haver-hi un informe vinculant del Comú per decidir el que és la ubicació 
concreta de l’equipament perquè així obligaria a un diàleg i no a una possibilitat. No cal 
que sigui ja, pot ser en un futur que hi hagi una imposició.  
Concretament, tot plegat és perquè entenem que dins d’aquests equipament que es 
consideren no sensibles que estan en aquesta llista, hi ha també exemples com son la 
cogeneració i la trigeneració. Això entenem que pot tenir un impacte notori en el 
territori en funció de on es vulgui ubicar. Es pot parlar d’exemples concrets, i no voldria 
tampoc anar en un extrem, però imagineu que d’aquí a 5, 10 o 15 anys que algú 
decideix que es podia ubicar una planta d’ecogeneració en un terreny de cessió que avui 
en dia el Comú no te, però que tindrà en un futur com pot ser el Prat del Colat. És un 
parc, és un pulmó, podria ser el cas, podria ser així. En aquest cas el Comú podria 
opinar, però no seria vinculant, vol dir que allà s’hi faria si o si aquest equipament.  
 
Per això enteníem que era important que hi hagués aquest equilibri entre les dues parts, i 
per això es farà constància i sabem que finalment no s’ha pogut assolir. És una posició 
que La Massana ha defensat, però que no s’ha pogut compartir. Com sempre hem dit 
que això s’havia de fer amb consens i amb diàleg, doncs no passa res. Quedarà 
constància i aquesta és la proposta que avui s’aprova i seguirà el seu curs, i així també 
podem assolir un consens amb aquesta reforma de les competències, havent fet aquesta 
constància, que quedarà en les Actes d’aquest Consell de Comu i que també quedarà en 
les Actes de les reunions que s’han fet entre les dues parts Govern i Comuns i les tres 
parts, Govern, Comuns i els grups parlamentaris. 
 
El conseller de la minoria, l’Hble. Sr. Albert Esteve, diu que no comparteix en quant al 
posicionament del Comú, en aquest sentit esta convençut que malgrat que l’informe no 
sigui vinculant, el diàleg entre les administracions per coses d’interès nacional hi serà i 
sempre es buscarà el lloc més adient. Tot i això, voldria agrair a la majoria que 
d’aquesta diferència amb la resta de Comuns i amb l’oposició de Govern no n’hagi fet 
un cavall de batalla, si no que hagi, tot i fer-ho constar en Acta, afavorir el consens per 
tirar endavant aquesta Llei. 
 
El cònsol diu que la constància, en el sentit positiu, i destacant sobretot que un dels 
aspectes importants d’aquesta reforma, entre d’altres, és aquesta cessió gratuïta sobretot, 
que això és un gran pas endavant. Ens hagués agradat més que fos amb estudis 
vinculants, però no serà així, a priori. Com be sabeu això es sotmetrà a un tràmit del 
Consell General. És a dir, inicialment potser s’havia previst que seria com un acord que 
es faria entre les parts, amb aquestes tripartides, però finalment sembla que s’opta, a 
priori, per un tràmit legislatiu. En aquest sentit entenc que per part dels Comuns la 
qüestió de competències ha quedat tancada i s’elevarà a Consell General, i així quedarà 
constat en Acta en aquest sentit.  
 



Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb 10 vots a favor i 1 abstenció. 

 
4. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit  
Informàtica 
000303/2017-CONTRACTACIÓ  
Informàtica 
Vistes les recomanacions per part de tots els professionals de la informàtica de tenir 
copies desconnectades de la xarxa local i que el servei SOM CLOUD d’Andorra 
Telecom és amb connexió privada;  
 
S’aprova l’ordinació següent: 
 
Suplement de crèdit destinat a la partida 202/9203000/22780 – “manteniment 
aplicacions i material informàtic”, per un import de 10.000 €. 
 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida  
202/9203000/64000 -“ aplicacions informàtiques ”, per un import de 10.000 €. 
 
El cònsol explica que és un tràmit. Els departaments tenen partides en el pressupost i 
quan es vol modificar per un projecte o per un altre, doncs es treu d’un lloc i es passa a 
un altre. Això es diu fer un suplement de crèdit. Evidentment no genera ni endeutament 
ni cap tipus de problemàtica al Comú. Si que s’ha d’elevar per Consell de Comú per 
poder fer aquest canvi. En aquest sentit es fa l’aposta a nivell de seguretat. Dotar lo que 
son les plataformes tecnològiques amb una còpia de seguretat al núvol. En aquest cas un 
producte també d’Andorra Telecom, que queda al País. Això és important. Tenim 
alguns sistemes, avui en dia que es copiaven fora del País. Andorra, com ofereix nous 
productes, a nivell local i dintre del territori andorrà, per tant optem per fer confiança a 
les empreses públiques del País. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. Proposta d’aprovació de modificació de l’Ordinació de preus públics 
Esports i Joventut 
000061/2017-PROPDEP  
Esports i Joventut 
Vista l’Ordinació de preus públics de data 25 de novembre del 2016, que fou objecte de 
publicació al B.O.P.A. núm. 73, any 2016, de data 7 de desembre de 2016;  
Vist l’apartat B que regula la prestació de serveis 
Atès que s’ha considerat necessari procedir a modificar els preus de les setmanes joves;  
 
Es proposa modificar l’Ordinació de preus públics com segueix: 
 

ORDINACIÓ 
 
Modificació de l’article 10.B.7.3 punt i), i el seu contingut a la Ordinació de preus 
públics, el qual queda redactat de la manera següent: 
 

Activitat Preu Preu resident Preu no Preu no Suplements 



Resident descompte 
(15% CJ) 

resident resident 
descompte 
(15% CJ) 

Vela 340 € 289 € 395 € 335,75 €  
Volta a 

Andorra a 
peu 

130 € 110,50 € 225 € 191,25 €  

Vòlei Platja 
(amb opció 

dinar i opció 
anglès) 

 

30 € (5 dies) 
24 € (4 dies) 

25,50 € (5 dies) 
20,40 € (4 dies) 

35 € (5 dies) 
28 € (4 dies) 

29,75 € (5 
dies) 
23,80 € (4 
dies) 

Menjador: 
- 32€ (5dies) 
- 26€ (4 dies) 
Curs d’anglès: 
- 35€ (5dies) 
- 30€ (4 dies) 
Assegurança: 
- 7€/torn 

Tenis – 
Pàdel 

(amb opció 
dinar) 

 
 

40 € (5 dies) 
32 € (4 dies) 

34 € (5 dies) 
27,20 € (4 dies) 

45 € (5 dies) 
36 € (4 dies) 

38,25 € (5 
dies) 
30,60 € (4 
dies) 

Menjador: 
- 32€ (5dies) 
- 26€ (4 dies) 
Assegurança: 
- 7€/torn 

Descens 
BTT 85 € 72,25 € 195 € 165,75 €  

Escalada 57,50 € 50 € 126,50 €  110 €  
 
 
El cònsol explica que son els nous preus que s’han aprovat. Es tracta d’aquests campus 
que es van presentar i que es fan en els 7 Comuns. Per tant calia actualitzar l’Ordinació 
per que son preus que s’han aprovat, que s’han fet nous. Per tant cal actualitzar aquesta 
Ordinació de preus públics que es fa cada mes de desembre, i en aquest cas es fa de cara 
a poder oferir aquests serveis a l’estiu i s’ha parlat en la comissió d’Educació, Joventut i 
Esports. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 12, 19, 26 

d’abril i 3, 10 de maig. 
Es cònsol explica que son les diferents actes que s’han anat tractant en les Juntes de 
Govern, i que estan disponibles també a l’aplicació informàtica, al núvol. 
 
Demana si hi ha alguna intervenció al respecte i no havent-hi cap es dóna la corporació 
per informada dels acords presos per Junta de Govern. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:18 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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