ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 27 D’ABRIL DE 2017
Avui 27 d’abril de 2017, a les 12.02h té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN
1
2
3
4
5
7
8
9
10
90

Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Conseller
Consellera
Conseller

David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Sergi Balielles Sagarra
Eva Sansa Jordan
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Francisca Guerrero Lopez
Albert Esteve Garcia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA
6
11

Consellera
Consellera

Jael Pozo Lozano
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 de deseners
3. Proposta d’aprovació d’una Addenda
4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari
5. Proposta d’aprovació de tres suplements de crèdit
6. Proposta d’adjudicació d’una màquina d’escombrar
7. Informació de l’aprovació d’un compromís de despesa
8. Proposta d’aprovació d’una autorització de despesa a EMAP

9. Proposta

d’aprovació

provisional

de

tres

ajustaments

al

Pla

d'Ordenació i Urbanisme
10. Proposta d’aprovació de la nova composició del Consell d’Administració
d’EMAP SAU
11. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22
de març i 5 d’abril
RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior
S’aprova l’Acta del Consell de Comú de data 27 de març del 2017.

2. Presa de jurament de Deseners
Administració general
000010/2017-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa prendre jurament als deseners següents:
.- Sr. Gerard FERNANDEZ DUEDRA per els Quarts de Anyós i l’Aldosa.
.- Sr. Robert CALL MACIÀ per al Quart de Pal.
El cònsol excusa l’absència del Sr. Gerard FERNANDEZ DUEDRA, que no ha pogut
assistir per motius laborals. Seguidament pren jurament de desener al Sr. Robert CALL
MACIÀ.
El cònsol, en nom del Consell de Comú i també en nom propi, desitja moltes felicitats al
nou desener, pel nou càrrec que ostenta com a desener del Quart de Pal.
Continua dient que estem parlant d’usos i costums, però entenem que és important que
es vagin salvaguardant. Estan sota les ordres de la capitana, l’Hble. Sra. Eva SANSA.
Aquesta funció, que des del Comú de La Massana es vol salvaguardar perquè és una
tradició, és del manteniment de l’ordre en la seva demarcació, en aquest cas en el Quart
del poble de Pal. Podríem dir que pertany a la força armada, que és el què en aquell
moment es va establir. Aquesta és l’explicació que es va trobar en el llibre “Andorra, el
meu país” del Sr. Albert Puigoriol. De fet és un clàssic de la literatura didàctica
andorrana, i amb el qual segurament van poder estudiar els pares.
És cert que avui en dia els Deseners són una figura gairebé desconeguda per la majoria
de ciutadans, però és important remarcar la importància d’aquest ús i costum que s’ha
de continuar mantenint. Per tant el Sr. Robert CALL ostenta aquest nou càrrec, nomenat
pel Quart de Pal, amb un alt component simbòlic. Tenir aquest títol de desener significa
estar disposat a lluitar per la nostra terra, i per tant accepta aquest càrrec com ha estat el
cas avui, aquí en Consell de Comú. És una molt bona mostra de disposició i també de
dignitat. Per tant això us honora, per haver volgut acceptar aquest càrrec. És cert que a
Andorra no ha calgut mai tenir un exèrcit i això també demostra aquest tarannà pacífic
de tots els andorrans, i que això duri. També és cert que mai ens ha calgut a Andorra fer

front i per tant tenim aquesta sort de que els deseners fins ara tampoc s’han hagut
d’enfrontar mai amb les armes.
Fa molt de temps, fa molts anys que si que han tingut una participació molt activa en la
comunitat. Ells eren els que finalment actuaven en cas de foc a la muntanya, o si es
perdia algú, i per tant els deseners el que feien era avisar, coordinar els caps de casa dels
diferents Quarts dels pobles de la parròquia de La Massana. Eren els encarregats
d’actuar en aquests casos. Això esperem que no s’hagi de fer, que no hagueu de fer
aquestes funcions que avui heu jurat. És cert que avui en dia tot ha evolucionat
moltíssim amb les noves Lleis, també amb el rol que té Protecció Civil, amb els cossos
que hi ha al país. Segur que en el cas que passés alguna cosa, segur que estaríeu al peu
del canyó i per tant us ho agraïm moltíssim.
Com ho deia és un títol simbòlic, però és cert que la nostra cultura, el nostre país també
estan plens de símbols i per tant és important saber de on venim i qui som. En aquest
cas també saber que a La Massana hi ha persones, com és el cas avui, compromeses
amb el poble i disposades a actuar si calgués.
Per tant, en nom del Consell del Comú de La Massana, desitjar-vos molta felicitat per
aquest nou títol i, evidentment desitjar-vos els millors encerts pel que avui s’ha fet
efectiu amb aquest jurament.

3. Proposta d’aprovació d’una Addenda
Secretaria General
000051/2017-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar l’Addenda al contracte de lloguer de data 7 d’abril de 1998, entre el
Comú de La Massana i la societat Col·legis del Pirineu, SAU.
I facultar a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per a la signatura d’aquesta.
El cònsol explica que a hores d’ara ja existeix un contracte d’arrendament entre el
Comú de La Massana i la societat Col·legis del Pirineu, SAU. Es tracta del contracte
d’arrendament de les instal·lacions de l’antic pavelló que hi ha a l’Aldosa. Aquest
contracte es va signar ja fa uns anys, concretament el 7 d’abril de l’any 1998. Com be
sabeu hi ha una escola ubicada en aquestes instal·lacions i està en ple funcionament.
El que proposem al Consell de Comú i que s’ha parlat en les diferents comissions, és de
fer una addenda a aquest contracte, en el sentit de que si aquesta societat Col·legis del
Pirineu, SAU els propers mesos o anys fa una inversió important per ampliar aquest
col·legi, per enderrocar una part que avui en dia no es fa servir, i per tant el que vol és
introduir millores en aquest centre privat educatiu, el que es proposa és la possibilitat
d’allargar aquest contracte d’arrendament en 20 anys més.
Això ve condicionat, és una addenda que diu molt clarament que si abans del 31 d’agost
de l’any 2028 es fan unes inversions importants en aquest centre, com pot ser
enderrocar la part que avui en dia no es fa servir, ampliar el centre o altres instal·lacions
que són propietat del Comú de La Massana, el que fem és allargar en 20 anys més el
contracte d’arrendament i que per tant acabaria finalment el 31 d’agost del 2049. En el
cas de que arribéssim un any abans del termini avui en dia fixat i no es fessin les obres

d’inversió, doncs el contracte quedaria com està ara vigent, i per tant acabaria com
estava previst el 2029.
És una addenda condicionada a la introducció de millores que es volen fer, se’n ha estat
parlant darrerament, els últims mesos, i esperem que això es pugui desenvolupar. Per
tant és també una millora important, com sempre, en el patrimoni del Comú, ja que
aquesta instal·lació és del Comú de La Massana i que està arrendada a una societat que
desenvolupa la seva tasca amb un centre educatiu de renom, i que en el futur pot tenir
encara més renom. Com be sabeu ja s’ha parlat d’un canvi a nivell d’accionariat en
aquest centre privat educatiu.
El Sr. Albert ESTEVE demana torn de paraula i diu que el conseller de la minoria dóna
tot el seu suport. Creu que el sistema educatiu a Andorra és un privilegi, de tenir 3
sistemes públics, i més a més que hi hagi un centre privat encara prestigia més el nostre
sistema educatiu. El fet de que estigui a La Massana és un honor. Aquest estenent del
contracte pressuposa unes inversions prèvies que milloraran el centre, i per tant les
instal·lacions del Comú i de la parròquia sempre tenen el suport de la minoria.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria.

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari
Cultura i educació
000199/2017-CONTRACTACIÓ
Cultura i educació
Vista la necessitat de renovar els taulons pertanyents al mobiliari adscrit al departament
de cultura i que es destina a activitats culturals, socials i esportives, i donat que no
existia partida pressupostària assignada;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Crèdit extraordinari destinat a la partida 500/3381001/60500 – “Mobiliari”, per un
import de 1.000 €.
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
500/3381001/2262010 - “Festivitat de Sant Antoni”, per un import de 1.000 €.
El cònsol explica que es tracta senzillament d’un tràmit, a nivell de la comissió de
finances ja se n’ha parlat.
Aquest i els següents punts van en la mateixa línia. El pressupost marca unes partides
concretes, però durant l’any es pot moure aquestes partides però sempre amb un acord
del Consell de Comú.
Són finançament de projectes traient els diners de altres partides que estaven previstes.
És un tràmit administratiu que cal que el Consell de Comú aprovi, com ho estem avui
sotmetent. És aquesta i la següent, després són sobre projectes que es volen
desenvolupar ja sigui a nivell de mobiliari, ja sigui a nivell de treta de neu, ja sigui a
nivell d’ampliació de la Casa Pairal.
El cònsol proposa de passar totes aquestes propostes que son iguals, tenen la mateixa
casuística, i al final de fer la votació i els membres del Consell de Comú ho accepten.

5. Proposta d’aprovació de tres suplements de crèdit
Via Pública i Parcs i Jardins
000267/2017-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Vist que s’ha de cobrir la despesa per la treta de neu de la temporada 2016-2017,
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 400/1632000/22710.-“Treta de neu”, per un
import de 30.294,60 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de les partides
següents:
400/1710000/60710-“ Parcs i Jardins”
400/1620003/22723-“ Recollida de terra, màquines escombrar”
400/1710000/22730”-Manteniment Parcs i jardins”

9.294,60 €
6.000,00 €
15.000,00 €

Finances
000269/2017-CONTRACTACIÓ
Finances
Vist que durant els propers mesos es durà a terme l’adequació d’un espai destinat a la
funció de terrassa de la Casa Pairal a la plaça de la Ciutadania, i que aquesta necessitarà
nou mobiliari;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 600/2311000/60500-“mobiliari”, per un import
de 3.800 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
400/1620003/60810-“Contenidors i acondicionaments de contenidors”, per un import de
3.800 €.
Via Pública i Parcs i Jardins
000268/2017-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Vist que s’ha d’equipar el vehicle Iveco amb una grua i una caixa bolquet;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 400/1631000/60310.-“Maquinària”, per un
import de 39.207,13 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de les partides
següents:
400/1620003/60810.-“Contenidors i acondicionament de contenidors”
400/1330000/60400.-“ Vehicles utilitaris”

22.274,63 €
5.960,00 €

I mitjançant l’ingrés obtingut en concepte de la devolució d’un bé comunal per un import

de 10.972,50 €.
El cònsol informa que es tracta de projectes que es tiren endavant i que es financen amb
partides que estaven previstes en el pressupost. Per tant això, evidentment, no crea en
cap cas endeutament, sinó que es finança a través dels crèdits disponibles. Per tant, és
per fer front a diferents projectes, ja siguin a nivell maquinària, ja siguin a nivell de
mobiliari o ja sigui un crèdit de més per poder fer front al finançament de l’augment de
la partida “treta de neu”. Com be sabeu hem tingut un hivern força important i per tant
ha calgut actuar en aquest sentit.
El Sr. Albert ESTEVE intervé i diu que avança que votarà favorablement. Només
faltaria que votés en contra d’equipaments que creu que són necessaris per la parròquia.
Si es sumen els imports de totes aquestes partides s’apropen als 74/75.000€. Creu que
eren partides que s’haguessin pogut pressupostar. La seva queixa és a nivell de que, si
es fa una terrassa per a la Casa Pairal, s’havia de preveure de que s’havia de moblar. Pel
que fa la treta de neu, és cada any i l’any passat també es va fer similar. Ja que tots
conjuntament advoquem per una prudència, si sabem que cada any s’ha d’augmentar
aquesta partida, doncs en el pressupost de l’any que ve ja la tinguem prevista i si tenim
la mala sort d’haver de treure molta neu, en cert sentit perquè voldrà dir que ens faltarà,
doncs millor tenir un superàvit en aquest sentit que no pas cada any haver de posar-hi
més diners.
El cònsol explica que quan es fa el pressupost s’intenta ser molt prudents. Això vol dir
que a les partides, cada departament posa uns preus molt ajustats i molt concrets en base
a pressupostos que s’han demanat, justament per no inflar. Perquè si fas un pressupost i
les partides les infles, al final el que pot passar és que el pressupost desquadra. Llavors,
o deixes de fer projectes o al final acabes tenint un dèficit.
Per tant està quadrat en aquest sentit. Però com que el mecanisme permet justament
d’afinar, i quan es va fent front a les adjudicacions llavors hi ha diners que queden
disponibles. Per exemple, si es preveu que una màquina costi 100.000 € i al final costa
80.000 €, doncs l’adjudiques a 80.000 € i això vol dir que sobren 20.000 € que pots
afectar en un altre pressupost.
Aquí es tracta d’optimitzar al màxim el pressupost i al final l’objectiu és d’arribar a un
assoliment, o una execució força elevada. De fet de res serviria que no poguéssim fer
projectes i al final de l’exercici diguéssim que només hem pogut executar un 85% del
pressupost previst i que al final ens sobra un 15%, que són molts diners.
Per tant, anem ajustant, anem movent capítols. És una tècnica que es fa, que és habitual,
i més quan va avançant el temps, perquè al final el que volem assolir és de poder fer el
màxim de coses amb aquests diners, i executar al màxim el pressupost. I que l’ingrés
que tenim ens permeti finançar la majoria de projectes.
La treta de neu, en aquest cas, hem tingut un hivern força important i ha calgut ficar
molts recursos per treure la neu en tots els carrers de la parròquia de La Massana. Això
ha provocat que s’hagi d’incrementar la partida. Com que hi ha els diners disponibles en
d’altres que ja s’han adjudicat, al final es pot fer front, i anem optimitzant el pressupost.

Evidentment, ja de cara al pròxim pressupost intentarem, també com deia Vostè, de
continuar sent prudents. Jo penso que aquesta és la paraula important. També anar
ajustant, però amb la mateixa idea de que al final es pugui optimitzar al màxim el
pressupost.
S’aproven les quatre propostes per unanimitat.

6. Proposta d’adjudicació d’una màquina d’escombrar
Via Pública i Parcs i Jardins
000135/2017-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Es proposa aprovar l’adjudicació a l’empresa Nogreda Serveis, S.A., el subministrament
de la màquina d’escombrar Ros Roca City Cat 5006 XL, per un import de 158.369,75 €.
El cònsol explica que això és fruit d’un concurs nacional que s’ha fet. Quan es fa un
concurs, i tal com vam pactar en aquest Consell de Comú, totes les despeses superiors a
100.000 € cal que siguin aprovades no només per la Junta de Govern, sinó també pels
membres del Consell de Comú, aquí presents. Com que, evidentment puja a més de
100.000 €, que són concretament 158.369,75 €, sotmetem aquest punt a votació.
S’ha fet un concurs, van haver-hi diferents ofertes, i és l’oferta més econòmica i la que
més s’adiu a les necessitats que volia el departament de Via Pública.
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova
per unanimitat.

7. Informació de l’aprovació d’un compromís de despesa
Comerç, Turisme i Comunicació
000028/2014-CONTRACTACIÓ
Comerç, Turisme i Comunicació
Vist el concurs en vigor;
Es proposa aprovar un compromís de despesa a la COOPERATIVA INTERURBANA
ANDORRANA, S.A., per un import de 109.938 €, en concepte del servei del transport
parroquial per l’any 2017.
El cònsol explica que no es tracta d’una adjudicació, ja que això ja es va fer a través
d’un concurs, ara ja fa uns anys. El que s’està fent és un compromís de despesa. Vol dir
que es preveu que aquesta despesa tindrà lloc aquest any, evidentment en base al
concurs vigent.
Coneixem l’import, 109.938 € i, doncs, ho passem per Consell de Comú ja que supera
aquest import de 100.000 € que com abans comentava, com que la norma és que tot el
que superi els 100.000€ requereix el vot dels membres del Consell de Comú.
Aquest és el cost que tenim per assegurar aquest servei de transport parroquial entre tots
els pobles, entre tots els Quarts de la parròquia de La Massana, que assumeix
íntegrament el mateix Comú de La Massana.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
8. Proposta d’aprovació d’una autorització de despesa a EMAP
Finances
000250/2017-CONTRACTACIÓ
Finances
Vist que el Pla estratègic de la Societat Estacions de Muntanya d’Arinsal/Pal, S.A.U.
(EMAP) preveu una sèrie d’inversions per als anys 2017-2019 dirigides a millorar
l’estació, i que una part d’aquestes inversions, en concret les que es realitzaran l’any
2017/2018 consistents en la construcció d’un nou edifici de restauració i serveis a la
zona del Coll de la Botella i una sèrie de millores en l’equipament de la zona de
restauració del Pla de la Cot, siguin finançades mitjançant aportació del Comú de la
Massana;
Es proposa aprovar l'autorització de la despesa per un import de 2.400.000 €, per a
realitzar una aportació a la societat Estacions de Muntanya Arinsal- Pal, SAU (EMAP).
El cònsol explica que ja se n’ha parlat en l’anterior sessió de Consell de Comú, i
sobretot se n’ha parlat aquest últim any en el si del Consell d’Administració d’EMAP.
També ens hi referirem en el últim punt de l’ordre del dia d’avui i també vam fer una
reunió de poble per presentar el Pla estratègic.
Vist que el Comú de La Massana disposa, a hores d’ara, de més de 5 milions d’euros de
tresoreria en els comptes dels bancs, per tant és un saldo que tenim positiu, i vist que es
vol tirar endavant aquest Pla estratègic, el que fem és una aportació a EMAP per a
inversions.
Que quedi clar que no és per cobrir ni dèficits, ni deutes, sinó per incrementar el
patrimoni de la societat amb aquestes inversions. Aquest projecte en concret compren
l’edifici de serveis del Coll de la Botella, la millora al Pla de la Cot i també els
col·lectors, que no hem d’oblidar ja que aquests permeten assegurar el servei en aquest
nou edifici.
En el últim Consell de Comú vam crear la línia de crèdit, per que no estava previst en el
pressupost, i perquè es feia justament a través de tresoreria. El Comú disposa d’aquesta
tresoreria important a favor, i això és un bon signe en aquest sentit, a nivell financer.
Avui ja és autoritzar aquesta despesa, que vol dir que a partir de la setmana vinent, tan
bon punt estigui publicada aquesta proposta al BOPA, es podrà transferir aquests diners
a EMAP, per poder doncs tirar endavant el Pla estratègic en aquesta primera fase que és
la del Coll de la Botella.
No havent-hi cap intervenció al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat, de la mateixa manera que el Pla estratègic que es va fer de forma unànime i
amb consens per tots els aquí presents, i també en el si del Consell d’Administració.

9. Proposta d’aprovació provisional de tres ajustaments al Pla d'Ordenació i
Urbanisme
Serveis Públics
002170/2016-SOL·LICITUD
PEREZ SOTELO,JULI

URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
Vist que la modificació sol·licitada pel Sr. Juli PEREZ SOTELO, en representació de la
Sra. Assumpció ARENY ARENY, i per les societats ADBAR, SL i CASA TADORA,
SL 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 aprovar provisionalment el 4t ajustament del Pla d'Ordenació i Urbanisme
de la parròquia de La Massana, consistent en la modificació puntual de la unitat
d'actuació E-069 de sòl urbanitzable, per dividir-la en dues unitats d'actuació, la E-069A
i E-069B, de sòl urbanitzable.
El cònsol explica que és un tràmit de la comissió d’urbanisme, que s’ha treballat, i que
consisteix en dividir dues unitats d’actuació de sòl urbanitzable. És un tràmit que tal
com marca la Llei del sòl, s’ha també de sotmetre a Consell de Comú i, evidentment
aquí es tracta només de l’acord provisional. Això després està sotmès a informació
pública, s’envia a la CTU i, en cas d’informe favorable, doncs ja passaria en un altre
Consell de Comú, com a aprovació definitiva.
El cònsol proposa agrupar les propostes ja que la següent tracta del mateix.
Serveis Públics
003664/2016-SOL·LICITUD
ARENY CASELLES,MERITXELL
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
Vist que la modificació sol·licitada per la Sra. Agnés DUEDRA GRAU i per la Sra.
Meritxell ARENY CASELLES 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 aprovar provisionalment el 5è ajustament del Pla d'Ordenació i Urbanisme
de la parròquia de La Massana, consistent en la modificació puntual de la unitat
d'actuació E-102 de sòl urbanitzable, per dividir-la en dues unitats d'actuació, la E-102A
i E-102B, de sòl urbanitzable.
Es sotmeten ambdues propostes a votació i s’aproven per unanimitat.
Serveis Públics
000730/2017-SOL·LICITUD
FONT COMA,JOEL
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
Vist que la modificació sol·licitada pel Sr. Joel FONT COMA 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, modificada per la Llei 06/2011, del 28 de juliol;

Es proposa aprovar provisionalment el 6è ajustament del Pla d'Ordenació i Urbanisme
de la parròquia de La Massana, consistent en ajustar els límits entre les unitats
d'actuació de sòl urbà consolidat A-25 i de sòl urbanitzable E-066.
El cònsol explica que és el mateix mecanisme. Avui seria l’aprovació provisional,
després s’haurà d’exposar públicament ja que és un canvi al Pla d’urbanisme, és un
ajustament. Aquí és només entre límits d’un mateix propietari, entre dues zones de sòl,
urbà consolidat o urbà urbanitzable. Per tant és un tràmit que també s’ha de sotmetre a
Consell de Comú.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

10. Proposta d’aprovació de la nova composició del Consell d’Administració
d’EMAP SAU,
Secretaria General
000110/2015-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar la nova composició del Consell d’Administració d’EMAP SAU, que
queda integrat per les persones següents:
President:

Hble. Sr. David Baró Riba (cònsol major)

Vicepresident: Hble. Sr. Raul Ferré Bonet (cònsol menor)
Vocal:

Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana (conseller de comú)

Vocal:

Hble. Sr. Albert Esteve Garcia (conseller de comú)

Vocal:

Sr. David Moreno Aragon (membre professional extern)

Vocal:

Sr. Josep Mª Gelabert Costa (membre professional extern)

Vocal:

Sr. Patrick Toussaint Mas (membre professional extern)

Secretària, amb veu però sense vot: Sra. Mònica Rogé Pujal (secretària general del
Comú de La Massana)
Tanmateix, es proposa nomenar a l’Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana, secretari
del Consell d’Administració de VALLNORD, S.A.
El cònsol explica que a principis de mandat van proposar, des del Consell de Comú la
nova composició del mandat dEMAP, SAU, societat que és 100% pública, 100%
comunal. En aquell moment es va configurar la composició. En aquell moment, i això ja
venia del mandat anterior, es va fer una aposta tal i com està previst en el Pla d’accions
de professionalitzar el Consell d’Administració.
En aquell moment es van introduir dos membres professionals externs. Avui, com
veieu, s’introdueix un nou membre professional extern. Llavors, la composició queda
amb quatre membres que són polítics: cònsol major, cònsol menor, un conseller de
Comú i un conseller de Comú de la minoria, i tres membres professionals externs, que
abans eren dos. Per tant hi ha l’increment de un.
Aquest canvi ve arran de una demanda expressa i voluntària per part d’un membre del
Consell de Comú que fins ara estava en el si del Consell d’Administració, el conseller

Sergi Balielles, que voluntàriament va demanar de no formar part del Consell
d’Administració. Per tant el que s’ha fet és reemplaçar-lo, professionalitzant amb un
membre extern. En aquest cas s’incorpora el Sr. Patrick Toussaint Mas que, com be
sabeu és una persona que coneix molt be la muntanya i l’entorn de la neu. És també un
empresari al poble d’Arinsal. Evidentment té una relació directa amb l’estació d’esquí
Pal-Arinsal, i en aquest sentit amb EMAP, SAU. Entenem que podrà aportar el seu
coneixement.
Agrair les aportacions que s’han fet en aquests últims anys per part del conseller Sergi
Balielles que, com abans comentava, ha volgut, ha demanat de forma voluntària no
formar part del Consell d’Administració.
Per tant desitjar els millors encerts al membre Patrick Toussaint, que s’incorpora. Es
configurarà per tant aquest Consell d’Administració nou, amb 4 polítics i 3 externs,
quan abans eren 5 polítics i 2 membres externs, i quan tot just només fa 5 anys la
composició del Consell d’Administració era únicament 100 % política.
Aquesta és una proposta que es va discutir, i que se’n va parlar molt sobradament en el
si de la campanya, d’aquest desig de continuar professionalitzant. Ara ja arribem a un
moment en que no es pot fer més amb aquesta composició ja que el Comú de La
Massana és l’accionista únic i per tant és el propietari de la societat EMAP, SAU. En
aquest cas és important que sempre hi hagi una majoria de membres polítics dins de la
composició del Consell d’Administració. En aquest cas és de 4 membres polítics i 3
membres externs. Si després en un futur es volgués ampliar caldria redimensionar
afegint un membre polític i un altre extern per garantir aquesta distribució d’una
empresa que és 100% pública i 100% comunal.
L’altre canvi, es que es proposa nomenar l’Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana com
a nou secretari del Consell d’Administració de Vallnord, també reemplaçant el membre
que fins ara hi havia, que era el Sr. Sergi Balielles.
El Sr. Albert Esteve demana torn de paraula i diu: en primer lloc voldria agrair al Sr.
Sergi Balielles la seva contribució al Consell d’Administració d’EMAP i lamentar la
seva marxa. Crec que era una persona que treballava i que aportava molt al Consell
d’Administració. Potser de les persones amb qui, tot i sent part política, teníem la visió
conjunta més empresarial. Li voldria agrair el que ha aportat fins aquesta data i lamento
que deixi el Consell d’Administració d’EMAP.
Pel que fa el nomenament del Sr. Patrick Toussaint, li vaig comentar a Vostè, senyor
cònsol, que als diversos consells d’administració d’EMAP dèiem que potser ens faltava
un ajut més en qüestions de màrqueting i de buscar un especialista en aquest sentit. Jo
hagués apostat per aquesta via, per buscar un professor d’Universitat, o un especialista
en màrqueting que ens pogués donar totes les seves capacitats per a que el Consell
d’Administració pogués anar més lluny. Votar en contra d’aquesta composició em
sembla no obstant un desmèrit o un descrèdit cap al Sr. Patrick Toussaint que mereix
tota la meva confiança i per tant m’abstindré en aquesta votació.
El cònsol reprèn la paraula comentant que de tot aquest tema de la nova composició ja
se’n va parlar en el Consell d’Administració, d’aquesta part que és va comentar de fer
una aposta a nivell de tota la part del màrqueting, això ja s’ha previst però no com un

membre del Consell d’Administració sinó com dins de l’equip directiu, del que són els
col·laboradors d’aquesta societat. Per tant enteníem que aquesta visió que ens pot
aportar el Sr. Toussaint, que coneix molt bé el món empresarial i que de fet volta molt,
és un fan de la neu, i que pot fer aquesta aportació en millores. És també un empresari al
poble d’Arinsal, al peu de pistes de Pal/Arinsal i per tant per això també ho vam
comentar. Ja sabem que en cap moment posa en dubte aquest nomenament i per això
avui s’absté.
Es sotmet el punt a votació i s’aprova per 10 vots a favor i una abstenció.

11. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22 de
març i 5 d’abril.
El cònsol diu que són les Actes que es troben disponibles al e-núvol, per la deguda
informació i demana si hi ha alguna intervenció o aclariment sobre algun punt o
proposta.
No havent-hi cap es dóna la corporació per informada.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.35h s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

