ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 26 DE MARÇ DE 2018

Avui 26 de març de 2018, a les 12.02h té lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú.
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EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
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Conseller

Josep Maria Garrallà Subirana

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. Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2017
3. Presentació de l’informe anual emès per la intervenció comunal
4. Proposta d’avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA
ARINSAL/PAL SAU (EMAP SAU) per la contractació d’un préstec
sindicat
5. Proposta d’avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA
ARINSAL/PAL SAU (EMAP SAU) per la renovació de la pòlissa de
crèdit

6. Proposa d’aprovació d’una ordinació de crèdit extraordinari destinat a
la partida de mobiliari urbà
7. Proposta d’aprovació d’una ordinació de crèdit extraordinari destinat a
la partida de maquinària
8. Proposta d’aprovació de la previsió de despesa per el lloguer de terrenys
i bens naturals destinats a parcs infantils
9. Proposta d’aprovació de la previsió de despesa per el lloguer de terrenys
i bens naturals destinats a aparcaments
10. Proposta de declarar la caducitat de l'expedient i deixar sense efecte el
decret d'aprovació relatiu al Pla Parcial de desenvolupament de la
unitat d'actuació de sòl urbanitzable E-014
11. Proposta d’aprovació del plec de bases i de publicació de l’edicte del
concurs la primera fase dels treballs d'eixample de la carretera
secundària d'Anyós
12. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 31 de
gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer del 2018

RELACIÓ DE PROPOSTES

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
En cònsol demana als presents si volen algun aclariment sobre aquesta acta i no
havent-hi cap s’aprova l’Acta del Consell de Comú de data 19 de febrer del 2018.
2. Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2017
Finances
000047/2018-PROPDEP
Finances
Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2017 del Comú de La
Massana.
El cònsol explica que cada any abans de final del mes de març, tal i com marca la Llei,
s’ha de procedir a fer la liquidació dels comptes. En aquest cas com a president de la
Comissió de Finances presenta el que ha estat l’any 2017 a nivell d’ingressos i despeses,
i també endeutament. Avança que és una molt bona liquidació.
En els 5 anys de gestió d’aquest Comú aquesta és la que transmet una major liquidació i
un major control per diferents motius. Gràcies a un bon criteri a nivell de la despesa que
s’ha pogut racionalitzar, ha permès l’any 2017 fer una inversió important com és la de
tirar endavant el projecte del Coll de la Botella, a l’estació de Pal. Es va decidir fer
aquesta aportació, que no estava prevista en el pressupost i que va ser un acord fruit del
Pla Estratègic. Aquesta inversió no és en cap cas per anar a cobrir un deute o un dèficit
de l’estació, sinó que és per tirar endavant una inversió, amb el nou edifici de serveis.
Això no estava previst en el pressupost i no hi ha hagut un ingrés corresponent per això,
perquè es va decidir que aquesta aportació es finançaria amb tresoreria. El Comú té un
saldo de tresoreria positiu, i aquest excedent permet fer front a tirar endavant d’altres

projectes. En la fotografia es veu que s’ha tingut un ingrés que estava pressupostat, més
despesa perquè l’aportació a EMAP compta com a despesa, però l’ingrés no entra
perquè és un ingrés ordinari que no està al pressupost, sinó que s’ha tret de tresoreria.
Així doncs, s’ha pogut tancar el comptes amb un superàvit de 3.400.000 €. És un
resultat pressupostari ajustat tenint en compte l’efecte que s’explica a continuació, pel
que fa aquesta aportació a EMAP.
S’ha adjuntat un quadre resum en el que es veu tot l’executat l’any 2017 a nivell de
despeses i d’ingressos, i una comparació amb l’any 2016. Hi ha una contenció a nivell
de personal, un lleuger increment de consums de bens corrents i serveis, les despeses
financeres van a la baixa, a les transferències corrents hi ha un lleuger increment que ja
estava pressupostat per tirar endavant diferents projectes.
Una part molt important de la despesa és l’actiu financer que, de un any per l’altre,
passa de 1.461.000 € que correspon a la recompra de preferents, a un import de
3.861.500 € que inclouen l’aportació que s’ha fet a EMAP per a inversió de 2.400.000
€. Això computa com a despesa i per això les despeses pugen a 14.419.000 €, però a
nivell dels ingressos no entra com a tal perquè el pressupost ordinari són els ingressos
pels impostos i per les transferències de Govern. Això, com es finança amb tresoreria, al
final de tot convé ajustar la última línia i enlloc de que surti aquest dèficit de 128.000 €
surt aquest resultat pressupostat ajustat en 3.400.000 €. Això vol dir que és una molt
bona notícia perquè teòricament al fer aquesta aportació a EMAP s’hagués hagut de
tancar els comptes amb un dèficit de 2.400.000 € ja que es finança amb tresoreria i no té
l’ingrés corresponent i a l’ajustar-ho s’hagués hagut d’arribar a un ajustat equilibrat, de
zero.
Finalment s’ha tingut molt més de superàvit ajustat perquè hi ha un increment dels
ingressos més elevat del que s’havia previst i també hi ha hagut contenció a nivell de la
despesa.
En total hem s’ha pogut liquidar 14.419.956 € en concepte de despeses; pel que fa les
operacions correntes s’ha pogut tenir en total un 93% del que s’havia previst; el
personal amb un 94%; els consums de bens corrents s’ha pogut executar amb un 90%.
Un altre aspecte a destacar són les inversions: s’ha pogut liquidar un 76%, però amb els
reconduïts finalment la inversió compromesa s’ha fet en un 91%. L’obra de Sispony
encara està en curs, es farà aquest any i amb això pràcticament s’arriba al que s’havia
previst a nivell d’inversions. A la part final es veu com el Comú ha pogut amortitzar
l’endeutament en 817.445 €.
En relació als ingressos destaca la seva bona execució. El total de les operacions
corrents és del 116,85%. Els impostos indirectes s’han pogut executar en un 113%, per
tant més del que s’havia previst. Es pot apreciar una xifra important d’una execució
d’un 255% corresponent a l’ITP. S’havia previst tenir com a ingrés 609.500 € i
finalment s’ha tingut 1.555.000 € en concepte d’ITP, i això ha fet que augmentessin els
ingressos. En quant a la resta es comporta de la forma esperada. Apareix també a
l’executat, si es miren els actius financers del 2017 van ser de 0 € perquè l’aportació a
EMAP es fa amb tresoreria i no té l’ingrés que entraria per pressupost ordinari.

Per resumir, tot i haver fet aquesta aportació de 2.400.000 €, que es financen amb
tresoreria, al final el que es veu és que s’ha pogut pràcticament absorbir aquesta
aportació i no s’ha hagut de recórrer a utilitzar els 2.400.000 € de tresoreria, només
s’han utilitzat 111.000 €. Els ingressos han pujat, s’ha gastat menys, per tant només s’ha
hagut de recórrer a uns 2.200.000 € i això fa que, al tancament de l’any, la tresoreria es
mantingui com estava l’any passat, concretament amb 5.929.970 € i l’any 2016 al
tancament hi havien 5.900.000 €. Tot i haver utilitzat els 2.400.000 s’està al mateix
nivell perquè s’ha tingut més ingrés ordinari que ha permès compensar aquesta
aportació. Aquesta és la bona notícia, ja que s’ha pogut fer una aportació extraordinària.
S’havia previst utilitzar-la amb recursos propis, amb tresoreria, i finalment el pressupost
d’ingressos corrents ha permès assumir aquesta inversió sense reduir la tresoreria, que
és el saldo positiu que hi ha en els diferents comptes dels bancs, en aquest cas a 31 de
desembre de 2017.
L’endeutament, d’acord amb el que preveu la Llei de Finances, el deute total consolidat
acumulat ascendeix a finals del 2017 a un total de 10.398.000 €, que inclou Comú i
EMAP. S’han pogut rebaixar 2.659.888 € en un any, el que suposa que s’està en un
77,99% sobre el 200% que permet la Llei. Aquí es té en compte la mitjana dels últims
anys. Es pot donar compliment al rati de càrrega financera anual, que ha de ser màxim
d’un 20% i estem en un 15,6%, i també al rati de compliment a curt termini que hauria
d’estar com a molt al 40% i estem al 11,22%. S’ha pogut rebaixar l’endeutament un
20% en un exercici.
Continua dient que és fa un exercici una mica especial, i que segur que el conseller
Albert Esteve ho agrairà. Es tracta de copsar la evolució. L’any 2012 hi havia un
endeutament de 43 milions. El 2013 es va fer l’emissió de preferents per un import de
19 milions d’euros. L’evolució arriba a l’any 2017 amb els 10 milions d’endeutament.
L’exercici pretén fer veure el que hagués passat si no s’hagués fet aquesta operació de
preferents, avui, ja que és el cinquè any de gestió de pressupost i de comptes, com
s’estaria i a quin nivell s’hauria rebaixat l’endeutament a dia d’avui.
Lògicament la pregunta seria: 43 milions d’euros al 2012 i ara al 2017 estem amb 10?
Això suposa que el deute s’hauria rebaixat en 30 milions d’euros, però hi ha l’impacte
de les preferents que es van emetre per 19 milions, i que ara ja s’han recomprat i només
tenen un pes de 15 milions.
Per tant en 5 exercicis hem pogut rebaixar l’endeutament en 20 milions d’euros.
Aquesta és realment la fotografia. Tot i les preferents, a més a més per la gestió en els 5
pressupostos i en les 5 liquidacions de comptes, s’ha pogut rebaixar l’endeutament en
20 milions d’euros en 5 anys, cosa que és una dada sens dubte significativa i important.
La última part consta d’una fotografia del que són les preferents, que es van emetre per
19 milions d’euros i, a 31 de desembre de 2017, ja s’han pogut recomprar per un import
de 5.800.000 €. Per tant el saldo al 2017 és de 13.154.000 €. A final del 2019 la previsió
és de que el saldo sigui de 10.200.000 €, el que vol dir que haurem pogut recomprar 9
milions d’euros. De fet el gener ja es va fer una altra recompra, per tant a la fotografia
del tancament de comptes del 2018 els 13 rebaixen en 1,5 milions i ens anirem atansant
a la previsió que tenim, d’acabar el mandat havent recomprat 10.200.000 €. El següent
equip comunal quan entri, al cap de 10 dies, recomprarà també ja que s’haurà previst,
aprovisionat i estalviat, i es situarà en 1,5 milions menys del que hi havia.

Continua dient que aquest és el resum. És una bona execució del pressupost. És cert que
hi ha hagut un increment important dels ingressos. S’ha de continuar sent molt prudents
ja que l’ITP és un impost que no es pot controlar i va en funció de l’evolució del mercat
a nivell de transaccions i d’operacions. De cara a l’any vinent es continuarà amb un
pressupost molt prudent i realista. La bona notícia és que el què s’havia previst de
finançar amb tresoreria, que és aquesta aportació, finalment no ha fet falta i s’ha fet
només a raó de 100.000 €, enlloc de 2.400.000 €. El mateix pressupost ha permès
aguantar aquesta aportació extraordinària i tancar amb aquest bon resultat, amb un
superàvit de finançament de 3.400.000 € que s’ha pogut obtenir a finals de 2017.
Aquest punt s’ha tractat en Comissió de Finances i també en Consell d’Administració
d’EMAP. Aquest és l’any que s’incorpora la primera fase del Pla Estratègic de PalArinsal i en d’altres punts de l’ordre del dia en els que se’n parlarà, de la entrada en
execució de la segona fase d’aquest Pla Estratègic i d’inversions de cara al futur de
l’estació Pal-Arinsal.
No havent-hi cap intervenció al respecte es dóna per informada tota la corporació.
Posteriorment es transmetrà al Tribunal de Comptes tal i com marca la llei.
3. Presentació de l’informe anual emès per la intervenció comunal
Intervenció
000052/2018-PROPDEP
Intervenció
Presentació de l’informe anual emès per la intervenció comunal, sobre el control
financer, el control d’eficàcia i el control d’oportunitat econòmica, corresponent a l’any
2017.
El cònsol explica que es tracten dels informes d’intervenció, d’acord amb la regla d’or
que va entrar en vigor. Són els diferents controls que es fan sobre la gestió comunal, la
gestió financera de les societats. També d’aquelles aportacions que el Comú fa a entitats
via subvencions i que requereixen que hi hagi una auditoria.
Els informes són correctes, estan tots disponibles a l’aplicació núvol. No és un punt de
votació sinó que és també un punt d’informació.
No havent-hi cap intervenció més a fer al respecte es dóna per informada tota la
corporació, d’aquests informes emesos per intervenció, que posteriorment es
transmetran també al Tribunal de Comptes, d’acord amb la regla d’or.
4. Proposta d’avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL
SAU (EMAP SAU) per la contractació d’un préstec sindicat
Secretaria General
000035/2018-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL SAU
(EMAP SAU) per la contractació d’un préstec sindicat per import 5.854.335€, per una
durada màxima de quinze anys i distribuïda entre les entitats bancàries d’acord amb el
detall següent:

Entitat Bancària

Import

Andorra Banc Agrícol Reig SA

1.351.180,52 Eur

Mora Banc SAU

1.328.934,04 Eur

Crèdit Andorrà SA

2.199.473,66 Eur

BancSabadell d’Andorra SA

375.848,31 Eur

Vall Banc SAU

598.898,47 Eur

Total

5.854.335,00 Eur

Tanmateix, es proposa facultar a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per a
signar l’aval per la contractació d’aquestes préstec.
El cònsol proposa passar al següent punt ja que van lligats i tots els membres de la
corporació hi estan d’acord.
5. Proposta d’avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL
SAU (EMAP SAU) per la renovació de la pòlissa de crèdit
Secretaria General
000035/2018-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL SAU
(EMAP SAU) per la renovació de la pòlissa de crèdit sindicada signada el dia 28 de
juliol del 2017 fins a un límit màxim de 3.974.100 € i venciment el dia 15 de febrer del
2018, amb una reducció del seu límit màxim quedant per un import de 2.474.100 €, per
una durada d’un any, i distribuïda entre les entitats bancàries d’acord amb el detall
següent:
Entitat Bancària

Import

Andorra Banc Agrícol Reig SA

873.604,71 Eur

Mora Banc SAU

148.940,82 Eur

Crèdit Andorrà SA

725.158,71 Eur

BancSabadell d’Andorra SA

665.038,08 Eur

Vall Banc SAU
Total

61.357,68 Eur
2.474.100,00 Eur

Tanmateix, es proposa facultar a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per a
signar l’aval per la renovació d’aquestes pòlissa.

El cònsol explica que l’any passat es va fer una reunió en la que es va presentar el Pla
Estratègic d’inversions d’Estacions de Muntanya Arinsal-Pal, que tenia dos fases: La
fase 1, que es podia assumir amb l’aportació de tresoreria i amb els recursos propis que
té l’estació, i una fase 2 prevista per aquest any 2018 que consistia en tirar endavant
d’altres inversions: la neu de cultiu, les basses d’aigua, ampliació de pistes, serveis de
restauració. En aquest cas es farien a través de contractar, des d’EMAP, un préstec
sindicat amb els 5 bancs del País, quins havien donat el seu acord.
Es fa doncs una doble proposta. Començant per la segona, el que es fa és reduir en 1,5
milions d’euros l’actual pòlissa de crèdit a EMAP, que està vigent i té un import a dia
d’avui de 3.974.000 €. Enlloc de 3,9 es passa a una pòlissa de 2,4 milions d’euros,
reduint doncs 1,5 milions d’euros. Amb aquesta reducció EMAP pot funcionar
perfectament, per tant el que es fa a efectes de liquidació de comptes del 2018 és reduir
el deute d’EMAP en 1,5 milions d’euros.
D’altra banda, en el punt anterior, el que es fa és el préstec sindicat a llarg termini, per
15 anys i que és l’operació que avui s’avala, que EMAP ja ha decidit i aprovat per
Consell d’Administració, per un import de 5,8 milions d’euros. Això correspon al
finançament d’aquelles inversions que s’estan duent a terme i que es duran a terme els
propers mesos, d’acord amb el Pla Estratègic.
Això vol dir que l’impacte, és a dir EMAP pot fer front a aquestes inversions i a nivell
d’endeutament per EMAP suposa un creixement de 4,3 milions d’euros que és la
diferència entre els 5,8 del préstec que es formalitza i la diferència de la pòlissa que es
redueix en 1,5.
Això és el que hi havia al Pla Estratègic, EMAP podia tirar endavant unes inversions al
2018 per un import màxim de 4,3 milions d’euros, que es financen a 15 anys amb els
bancs.
A nivell de Consell de Comú l’únic que es fa és un aval per aquest préstec sindicat que
EMAP ha contractat i que es signarà la setmana vinent, per tal de poder executar les
obres previstes. La més important és la nova bassa d’aigua a Arinsal per poder garantir
la neu de cultiu, la neu artificial, amb canons, amb instal·lacions, amb ampliació de
pistes i serveis de restauració, i poder executar aquests 4,3 milions d’euros d’inversió de
la fase 2 d’aquest Pla d’inversions per Pal-Arinsal.
Aquestes 2 propostes s’han treballat en comissió de Finances, en el Consell
d’Administració i amb aquest Pla Estratègic que també es va treballar i aprovar
conjuntament per tirar endavant la nostra societat, el nostre motor de la parròquia.
Es fa l’explicació en aquest doble sentit, amb la doble operació. D’una banda la
reducció i de l’altra aquesta ampliació, que al final suposa per a EMAP un impacte de
4,3 milions d’euros a 15 anys.
Es sotmeten les dues propostes a votació per separat i s’aproven per unanimitat.
6. Proposa d’aprovació d’una ordinació de crèdit extraordinari destinat a la
partida de mobiliari urbà

Via Pública i Parcs i Jardins
000213/2018-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
VISTA la necessitat d’adquirir mobiliari urbà per cobrir les necessitats, demandes,
canvi de vells o per altres causes alienes al Comú;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Crèdit extraordinari destinat a la partida 400/1.710.000/60.712 – “Mobiliari urbà”, per
un import de 2.300 €.
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
400/1.710.000/60.720 – “Parcs i Jardins i àrees verdes”, per un import de 2.300 €.
El cònsol explica que això es fa per tirar endavant projectes. En aquest cas per
adquisició de mobiliari urbà que s’havia pressupostat, i que finalment el preu és una
mica més elevat. Per tant es finança amb d’altres partides disponibles en una altra
partida del pressupost, sense que això creï endeutament, sinó que es mou d’una partida a
una altra. La Llei ens obliga a fer aquests canvis funcionals de partides per acord de
Consell de Comú.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
7. Proposta d’aprovació d’una ordinació de crèdit extraordinari destinat a la
partida de maquinària
Via Pública i Parcs i Jardins
000211/2018-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
VISTA la necessitat d’adquirir el maquinari necessari per dur a terme les tasques del
departament;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Crèdit extraordinari destinat a la partida 400/1.710.000/60.310 – “Maquinaria”, per un
import de 3.300 €.
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
400/1.710.000/60.720 – “Parcs i jardins i àrees verdes”, per un import de 3.300 €.
El cònsol explica que es tracta del mateix procediment, de moure partides dins del
mateix pressupost, per tirar endavant una altre projecte. En aquest cas per adquisició de
maquinària.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
8. Proposta d’aprovació de la previsió de despesa per el lloguer de terrenys i bens
naturals destinats a parcs infantils
Via Pública i Parcs i Jardins
000172/2018-CONTRACTACIÓ

Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar la previsió de despesa per el lloguer de terrenys i bens naturals
destinats a parcs infantils de l’any 2018, per un import de 153.127,95 €.
El cònsol explica que totes aquelles despeses superiors a l’1% del pressupost de despesa
s’han d’aprovar per Consell de Comú. En aquest cas suposa aquest import total de
153.127,95 € pel pagament dels lloguers dels terrenys dels parcs infantils per l’any
2018, als que ja s’ha fet l’actualització corresponent amb l’augment del 2,6% de l’IPC.
Proposa la lectura de la següent proposta i agrupar les dos.
9. Proposta d’aprovació de la previsió de despesa per el lloguer de terrenys i bens
naturals destinats a aparcaments
Via Pública i Parcs i Jardins
000171/2018-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar la previsió de despesa per el lloguer de terrenys i bens naturals
destinats a aparcaments de l’any 2018, per un import de 168.046,01 €.
El cònsol explica que es tracta del mateix, que supera l’1% del pressupost i per tant cal
l’aprovació del Consell de Comú, i no únicament de la Junta de Govern. Tenim els
lloguers dels terrenys per parcs infantils i els terrenys per aparcaments que tenim a tots
el pobles de la parròquia de La Massana. Aquests dos punts estan pressupostats i ja són
habituals, tot i que es va rebaixar l’import fa uns quants anys.
Es sotmeten les dos propostes a votació i s’aproven totes dos per unanimitat.
10. Proposta de declarar la caducitat de l'expedient i deixar sense efecte el decret
d'aprovació relatiu al Pla Parcial de desenvolupament de la unitat d'actuació
de sòl urbanitzable E-014
Serveis Públics
003170/2009-SOL·LICITUD
VIAL, S.L..
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
ATÈS que, per acord de Consell de Comú de data 15 de setembre del 2010, es va
decretar l'aprovació del Pla Parcial de desenvolupament de la unitat d'actuació de sòl
urbanitzable E-014 delimitada al Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial, amb resolució
núm. 2010000002;
ATÈS que no s'ha procedit a elevar a escriptura pública el referit Pla Parcial, amb
incompliment del termini màxim de tres mesos que estableix l'article 64.5 del
Reglament Urbanístic vigent;
ATÈS que, en data 4 de març del 2016, el Comú va procedir a notificar a la societat
VIAL, SLU, de conformitat amb l'article 123 del Codi de l'Administració, l'advertiment
de caducitat;
VIST que, a data d'avui el Comú no ha rebut resposta de la societat VIAL, SLU, al
respecte;

Es proposa declarar la caducitat de l'expedient i deixar sense efecte el decret d'aprovació
relatiu al Pla Parcial de desenvolupament de la unitat d'actuació de sòl urbanitzable E014.
El cònsol explica que es tracta senzillament d’un tràmit que s’ha volgut elevar per
Consell de Comú.
La societat en qüestió va fer en el seu moment, l’any 2010, un Pla Parcial. Aquesta
gestió genera un cost i requereix el pagament per part del privat per poder tirar endavant
el projecte. Finalment no volen tirar endavant aquest Pla Parcial i l’han deixat caducar.
Tècnicament és important pel Comú que s’hagi notificat que aquest Pla Parcial
caducaria si no s’elevava a escriptura pública en un termini concret, en aquest cas 3
mesos. Així ho marca el Reglament. La societat està d’acord i desitja que aquest Pla
Parcial caduqui perquè entraran un nou Pla Parcial completament diferent, un altre
projecte.
És per tant un tràmit, ja que estan d’acord amb aquest fet. Avui es declara la caducitat
de l’expedient i es deixa sense efecte ja que en el seu moment aquest Pla Parcial es va
elevar i ara calia tancar l’expedient amb la caducitat corresponent perquè quedin els
expedients com a tema tancat i resolt, i que no tinguin cap efecte tampoc a nivell legal.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
11. Proposta d’aprovació del plec de bases i de publicació de l’edicte del concurs la
primera fase dels treballs d'eixample de la carretera secundària d'Anyós
Serveis Públics
000500/2017-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
Es proposa aprovar el plec de bases i publicar l’edicte corresponent per treure a concurs
la primera fase dels treballs d'eixample de la carretera secundària 310 del pk 0+360 al
pk 0+590, d'Anyós, a la parròquia de La Massana.
El cònsol explica que s’està tirant endavant una part de les inversions previstes per
aquest any 2018 i que estan al pressupost. En aquest cas és un projecte d’eixample
d’uns 230 metres lineals que es fa a la carretera secundària d’Anyós. Recorda que les
carreteres secundàries són competència dels Comuns. És el tram que hi ha després del
pont d’Anyós, direcció al centre esportiu d’Anyós, que és molt estret i que tindrà
finalment una voravia al marge esquerra i que respon a una demanda que s’ha tingut
durant els últims anys.
Avui s’aprova treure aquest concurs, aquest plec de bases. Com s’espera que el cost
sigui superior a l’1% es necessita l’autorització del Consell de Comú per poder tirar
endavant, per poder licitar les obres, adjudicar l’empresa i poder començar les obres en
aproximadament 2 mesos.
Són unes obres que casualment ocasionaran algunes molèsties, potser s’haurà de fer
algun pas alternatiu en algun moment donat, però serà una millora important ja que
l’eixample que es fa és en un punt amb poca visibilitat, i on podrem oferir una voravia
als ciutadans per la banda esquerra, necessària en aquell tram molt estret.

Estem parlant d’un pressupost que estarà entre els 250 a 300.000 € d’inversió , per
aquesta obra que traurem al BOPA aquest mateix dimecres i es pugui començar a licitar.
Aquest tema s’ha parlat anteriorment a la comissió de Serveis Públics i també de
Finances.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
12. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 31 de gener, 7,
14, 21 i 28 de febrer del 2018
S’informa dels acords presos en les Juntes anteriors, quines actes es troben penjades a
l’aplicació núvol. No havent-hi cap intervenció és dona la corporació per informada.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.32h s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

