
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 26 DE FEBRER DE 2019 

 

Avui 26 de febrer de 2019, a les 12.40h 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 
8 Consellera Natalia Fanny Cusnir Capoccia 
9 Conseller Sergi Gueimonde Bujaldon 
10 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
11 Consellera Cristina Romero Ayuso 
90   

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

7 Conseller  
Conseller 

Josep Maria Garrallà Subirana 
Albert Esteve Garcia 
 

 
Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal. 
 
El cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”. Seguidament 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 dels crèdits reconduïts a l’any 2019 

3. Proposta d’aprovació de crèdit extraordinari destinat a la partida 
d’eixamplaments de carreteres 

4. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de vies 
urbanes i altres 



5. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de xarxa 
d’aigües pluvials i residuals 

6. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de vies 
urbanes i altres 

7. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de Parc 
Natural de Comapedrosa 

8. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de edificis 
administratius 

9. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa a la societat EMAP, SAU 

10. Proposa d’adjudicació dels treballs de millora de camins, reforma i 
embelliment del Prat Gran del Colat – fase 2. 

11. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 16, 23, 31 de 
gener així com 6 i 13 de febrer. 

 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
No havent-hi cap intervenció al respecte per part dels assistents, s’aprova per unanimitat 
l’acta de la sessió anterior. 

2. Proposta d’aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2019 
Finances 
000015/2019-PROPDEP  
Finances 
Es proposa aprovar els crèdits reconduïts a l’any 2019, per un import total de 
856.572,64 euros amb el detall següent: 
 

- 847.852,32 euros corresponents a compromisos adquirits l’any 2018. 
- 8.720,32 euros corresponents a modificacions pressupostàries efectuades 

durant el darrer trimestre de l’any. 
 
Aquests crèdits es finançaran mitjançant disminució de la tresoreria. 
 
El Cònsol major pren la paraula i explica que ja es va aprovar el pressupost de l’any 
2018 i per tant ja es van fer totes les adjudicacions i els compromisos de despesa que 
s’han tirat endavant. Al tancament de l’any encara hi ha inversions en curs i per tant 
estem parlat de crèdits reconduïts, això vol dir que inicialment van a càrrec del 
pressupost de l’any 2018, però com encara s’han de liquidar obres, com per exemple 
l’eixample d’Anyós i altres, els reconduïm i es finància a través de tresoreria per 
lògicament no crear endeutament.  
 
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova per unanimitat. 
 



3. Proposta d’aprovació de crèdit extraordinari destinat a la partida 
d’eixamplaments de carreteres 

Serveis Públics 
000157/2019-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CADASTRE 

VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 

ATESA la necessitat de realitzar diversos eixamples de carreteres secundàries per 
millorar la seguretat de la xarxa als pobles d’Anyós, Sispony i l’Aldosa; 

ATÈS l’informe de l’interventor comunal; 

 
Es proposa aprovar l’Ordinació següent: 
 
Article 1 
Crèdit extraordinari destinat a la partida 300/4530000/60700, per un import de 532.860 
€. 
 
Article 2 
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant disminució de la tresoreria, per un 
import de 532.860 €. 
 
El cònsol major, l’Hble. Sr. David Baró anuncia que a continuació farà una sèrie de 
propostes per fer nova inversió a la Parròquia de La Massana i a banda del pressupost 
inicial que es va aprovar per inversions l’any 2019, s’afegeixen a més a més 2.700.000 
€ de nova inversió que es finançaran amb tresoreria, d’aquesta forma s’augmenta, com 
ja es va dir l’any passat, al mes de desembre, la partida d’inversió. Així doncs, una part 
ja va quedar prevista al pressupost inicial i l’altra part s’augmentarà amb aquesta 
disminució de tresoreria per tal de poder acomplir tots els projectes que s’havien previst 
per aquest any. Per tant estem parlant de 2.700.000 €, que tot seguit, amb vàries 
propostes, de les quals algunes ja s’han mencionat anteriorment, com per exemple la de 
l’eixample de carreteres secundàries: d’Anyós, Sispony i l’Aldosa per aquest import de 
532.000 €. 
 
S’aniran encara afegint altres propostes per completar aquests 1.800.000 € i finalment es 
farà l’adjudicació. 
 
El cònsol proposa tractar totes les propostes de cop i a posteriori validar l’import global 
de 2.700.000 €. 

4. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de vies 
urbanes i altres 

Serveis Públics 
000158/2019-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 

SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CADASTRE 
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 



ATESA la necessitat de realitzar l’asfaltat de les urbanitzacions Canadilles, Sorribes i 
Agudes; 

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 300/4530001/60710, per un import de 139.800 
€. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant disminució de la tresoreria, per un 
import de 139.800 €. 

5. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de xarxa 
d’aigües pluvials i residuals 

Serveis Públics 
000159/2019-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 

SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CADASTRE 
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 

ATESA la necessitat de realitzar obres en un tram de la xarxa d’aigües pluvials i 
residuals de la urbanització Sorribes i Oriosos; 

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 300/161100/6073020, per un import de 
130.000 €. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant disminució de tresoreria, per un 
import de 130.000 €. 

6. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de vies 
urbanes i altres 

Serveis Públics 
000156/2019-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 

SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CADASTRE 
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 

ATESA la necessitat de reformar i embellir el c/ Major i Plaça de l’Església de la 
Massana; 



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 300/4591004/60710, per un import de 600.000 
€. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant disminució de la tresoreria, per un 
import de 600.000 €. 

7. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de Parc 
Natural de Comapedrosa 

Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient 
000169/2019-CONTRACTACIÓ  
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient  

VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 

ATESA la necessitat de dur a terme les obres d’embelliment de l’entrada del Parc 
Natural del Comapedrosa (PNCVC); 

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 700/1711000/60725 – Parc Natural del 
Comapedrosa, per un import de 100.000 €. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant disminució de tresoreria, per un 
import de 100.000 €. 

8. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit destinat a la partida de edificis 
administratius 

Serveis Públics 
000153/2019-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 

SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CADASTRE 
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost; 

ATESA la necessitat de millora i renovació de la plaça de Casa Comuna; 

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 300/4591002/61240, per un import de 350.000                                                                    
€. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant disminució de la tresoreria, per un 
import de 350.000 €. 
 
El cònsol diu que un cop llegit per la secretària general, tot aquest bloc d’obres 
d’inversió per un import d’1.852.000 € que s’afegiran a l’anterior adjudicació per 
completar els 2.700.000 € que avui s’adjudiquen amb previsió de que es puguin 
executar aquest any tal i com estava previst a través de la disminució de la tresoreria que 
compta amb 6.000.000 € amb saldo positiu als bancs i aquesta quantitat permet fer front 
a aquestes noves inversions. S’augmenta la inversió a la parròquia per aquest any 2019 i 
es recalca que aquesta nova inversió inclou nous eixamples a les carreteres secundàries, 
asfaltar urbanitzacions ja que això es competència Comunal, xarxes d’aigües pluvials i 
residuals a dues urbanitzacions, la reforma i l’embelliment del carrer major i la plaça de 
l’església que es una demanda que també es te amb l’objectiu inclòs d’ampliar la 
voravia per facilitar l’accés tant pels més petits de la parròquia, els escolars, com per la 
nostra gent gran. També inclou l’embelliment del parc natural del Comapedrosa, en 
concret la seva entrada que ara que hi ha un nou aparcament també es pugui ubicar 
encara millor ja que és una aposta a nivell turístic per a l’estiu i per acabar, la millora de 
la plaça de Casa Comuna, també coneguda com a Plaça de la Ciutadania que degut al 
gel i desgel s’ha malmès moltíssim des de que es va fer l’edifici ara fa força anys, per 
tant es canviarà el paviment i els accessos. 
 
No havent cap intervenció al respecte, s’aproven per unanimitat tots els punts anteriors. 

9. Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa a la societat EMAP, SAU 
Comerç, Turisme i Comunicació 
000149/2019-CONTRACTACIÓ  
Comerç, Turisme i Comunicació 
Es proposa aprovar el compromís de despesa amb la societat EMAP, SAU per 
l’organització d’esdeveniments de dinamització del turisme i comerç de la parròquia per 
l’any 2019, per un import de 340.000 €. 
 
 

 
Esdeveniments Total 

FAM Font Blanca 10.000 

Copa del Món 100.000 

Skyrace Comapedrosa 51.000 

Maxiavalanche 46.500 

Copa Catalana 63.600 



Patrocini FAC 12.000 

Campionat infantil FAC 5.000 

Volta als Ports (ACA) 12.000 

Concentració Porsche/Ferrari 8.000 

Pujada en costa d’Arinsal 3.000 

Triblanc 10.450 

Club Petanca 9.000 

Final de Temporada Estiu 9.450 

Total 340.000  

 
 

El cònsol recorda que és habitual que hi hagi una partida del departament de turisme 
que injecta a la societat pública, 100% Comunal, EMAP, SAU, una quantitat de 
340.000 € per poder dinamitzar la parròquia a l’estiu amb tota una sèrie 
d’esdeveniments, tots ells relacionats a activitats de cap de setmana a la Parròquia a 
l’estiu. Aquesta partida s’emmarca en el pla de dinamització que com ja saben els 
assistents es presentarà aviat el plà 2.0 però degut a les eleccions i per no saturar, 
s’esperarà a després de les campanyes i una vegada finalitzin les eleccions es presentarà 
públicament en una reunió de poble. 
 
Es vol destacar que aquest any hi ha un petit augment d’aquesta aportació en referència 
a anys anteriors per poder tirar endavant altres projectes i en aquest cas no es tracta 
només d’una aportació de tresoreria sinó que també hi ha un compromís de despesa que 
ja està previst en el pressupost inicial de l’any 2019 i en superar l’1% de despeses ha de 
ser aprovat pel Consell de Comú. 
 
No havent cap comentari per part dels assistents al respecte i sent tots els vots a favor, 
s’aprova aquest punt per unanimitat. 

10. Proposa d’adjudicació dels treballs de millora de camins, reforma i 
embelliment del Prat Gran del Colat – fase 2. 
Serveis Públics 
000108/2019-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
SERVEIS PÚBLICS, MANTENIMENT I CADASTRE 
Es proposa adjudicar els treballs de millora de camins, reforma i embelliment del Prat 
Gran del Colat – fase 2, a l’empresa amb millor puntuació del concurs, “PIDASA 
SERVEIS, SL”, per un import total (IGI inclòs) de 885.708,05 € i un termini de 12 
setmanes. 
 
El cònsol recorda a tots els assistents que a l’anterior consell de Comú, es va acordar 
tirar endavant el plec de bases per sotmetre a lliure concurrència aquest projecte de la 
fase 2 del Prat del Colat. L’any passat es va finalitzar la fase 1, però aquesta segona fase 
es molt més ambiciosa, ja que es tracta de reformar més de 3.000 m2 i en finalitzar 



aquests treballs tindrem tota l’àrea d’esbarjo, l’àrea esportiva que es va refer l’any 
passat, i l’àrea de restauració que ja es va reformar fa uns anys i inclou el centre de 
serveis, el restaurant i el bar. 
 
Hi ha hagut un concurs públic amb un total de 9 ofertes que s’han presentat i s’agraeix 
la seva participació a totes les empreses que han fet les seves propostes. 
 
L’empresa “PIDASA SERVEIS, SL” és l’empresa que ha obtingut la millor puntuació 
basada en els criteris d’import i en experiència, però sobretot en el termini ja que es 
recorda que al plec de bases hi havia un termini màxim per a fer els treballs de 15 
setmanes i aquesta empresa s’ha compromès a fer-ho en 12 setmanes i una vegada fetes 
totes les formules d’adjudicació, és l’empresa que obté la major puntuació per aquest 
import de 885.708,05 €, que es troba inclòs en el pressupost inicial que s’havia previst 
pel 2019. 
 
El cònsol vol remarcar que amb aquest import, a més d’executar el projecte, quedarà un 
romanent i es podrà inclús augmentar la tresoreria a final d’any o tirar endavant un altre 
projecte ja que estem dins de la línia del que s’havia pressupostat i que s’ha tirat 
endavant des de la Conselleria de Via Pública, Parcs i Jardins.  
 
Com no hi ha cap comentari per part dels Consellers al respecte, es procedeix a la 
votació d’aquest punt, essent aprovat per unanimitat. 
 
11.Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 16, 23, 31 de 
gener així com 6 i 13 de febrer. 
El cònsol comenta que tots els membres del Consell de Comú han pogut consultar les 
actes i no havent-hi cap intervenció per part dels assistents, es donen per acordades les 
actes i tota la informació que contenen. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.54h s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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