ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 D'OCTUBRE DE 2019

Avui 28 d'octubre de 2019, a les 12.28 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Conseller
Consellera
Consellera
Conseller
Conseller

David Baró Riba
Olga Molné Soldevila
Jael Pozo Lozano
Eva Sansa Jordan
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Francisca Guerrero Lopez
Cristina Romero Ayuso
Josep Maria Agell Abel
Albert Esteve Garcia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
3

Conseller Major

Sergi Balielles Sagarra

Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal.
El cònsol obra la sessió donant 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. Proposa d’aprovació d’un crèdit extraordinari
3. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit
4. Propostes d’aprovació provisional del 1r i del 3r ajustaments que rectifiquen
els límits entre unitats d'actuació.
5. Proposta d’aprovació provisional de la 16a modificació del POUP

6. Proposta d’aprovació del reglament intern de la Biblioteca Comunal
7. Proposta d’aprovació del Reglament de Regulació de l'estacionament de
caravanes, vehicles camperitzats i auto caravanes
8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 11, 18 i 26 de
setembre

RELACIÓ DE PROPOSTES

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Havent pogut consultar tots els assistents l’acta del Consell anterior i no havent cap
aportació ni consulta al respecte, es dóna a tota la Corporació per degudament
informada i es sotmet a votació la seva aprovació, essent el resultat positiu s’aprova
l’Acta del Consell de Comú de data 26 de setembre per unanimitat.
2. Proposa d’aprovació d’un crèdit extraordinari
Circulació
000477/2019-CONTRACTACIÓ
Comú de la Massana
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost;
ATESA la necessitat de fer front a l’adquisició i instal·lació de càmeres en zones
conflictives on es produeixen comportaments incívics;
ATÈS que la partida pressupostària vigent és insuficient;
ATÈS l’informe de l’interventor comunal;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Article 1
Crèdit extraordinari destinat a la partida 400/1.330.000/60300 – “Càmeres”, per un
import de 9.860,53 €.
Article 2
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant el crèdit disponible de les partides
següents:
• 400/1.710.000/60300 – “Càmeres”, per import de 4.500,00 €
• 400/9.201.001/60400 – “Vehicles utilitaris”, per import de 1.066,97 €
• 400/1.330.000/60740 – “Senyalització”, per import de 4.293,56 €

El cònsol major explica que es tracta d’una qüestió molt treballada a la Comissió de Via
Pública i es tracta d’equipar alguns punts conflictius de la parròquia, per exemple zones
on hi ha sovint abocaments de runa no permesos i altres actes de tipus incívic, per a

poder procedir a les corresponents actuacions. Aquesta equipació no crearà endeutament
ja que es finançarà amb altres tres partides disponibles al pressupost d’inversions.
Amb aquesta iniciativa s’espera prevenir, dissuadir i posar fi a alguns comportaments
incívics que es van repetint molt sovint, i concretament, amb les escombraries on
regularment ens trobem amb materials que no es poden dipositar i això dificulta el dia a
dia dels operaris de la Corporació.
Demana la paraula l’Hble. Sr. Albert Esteve, conseller de la minoria, qui manifesta que
avui tenia previst votar en contra de totes les propostes ja que d’ara en endavant serà
impossible, doncs deixarà de formar part del Consell de Comú ben aviat, i almenys per
última vegada votar en contra. Bromes a part, assegura que segueix amb el mateix
tarannà d’aquest mandat i votarà a favor de la resolució.
La resta de la Corporació també està d’acord amb l’aprovació d’aquest punt, per tant,
s’aprova per unanimitat.
3. Proposta d’aprovació d’un suplement de crèdit
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000483/2019-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
VISTA la Llei de les finances comunals i l’Ordinació de Pressupost;
ATESA la necessitat de llogar dues cabines portàtils amb lavabos químics i la seva
neteja;
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 per import de 6.500,00 €, destinat a la
700/1.711.000/21.200/171 – “Manteniment d’edificis i altres construccions”,

partida

Article 2
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
700/1.711.001/60.300/171 – “Instal·lacions tècniques”, per un import de 6.500,00 €.
El cònsol recalca que hi ha serveis que s’han d’assegurar i davant d’aquesta necessitat,
s’ha buscat finançament en una altra partida.
Aquesta petició és a proposta del conseller de Medi Ambient, l’Hble. Sr. Sergi
Gueimonde, per acabar de completar la caseta del Parc Natural de Les Valls del
Comapedrosa.
Es sotmet aquest punt a votació amb tots els vots a favor, per tant, s’aprova per
unanimitat.
4. Propostes d’aprovació provisional del 1r i del 3r ajustaments que rectifiquen
els límits entre unitats d'actuació.
Serveis Públics
002359/2019-SOL·LICITUD

ARENY ARENY,GUILLEM
Vist que l'ajustament no suposa l'alteració de cap dels continguts essencials d'acord amb
l'art. 3 "Modificació d l'art. 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 6/2011, del 28 de
juliol.
Es proposa l'aprovació provisional del 1r ajustament que rectifica els límits entre les
unitats d'actuació A-27 i A-56.
L’Hble. Sr. David Baró exposa que es tracta d’un projecte d’iniciativa privada que
consisteix en construir un aparcament situat just enfront de l’hotel Marco Polo. Insisteix
en que és tracta d’una iniciativa privada. Continua dient que aquest terreny a nivell
urbanístic està dividit en dues zones d’actuació i el procediment consisteix en ajustar-les
i convertir-les en una sola per poder tirar endavant el projecte.
Avui es procedeix a una aprovació provisional, és a dir, es publicarà al BOPA, es
podran presentar al·legacions i posteriorment en un Consell de Comú es farà l’aprovació
definitiva, previs informes favorables de la CTU.
No havent-hi cap intervenció al respecte es sotmet aquest punt a votació. S’absté l’Hble.
Sra. Olga Molné, per tenir una relació familiar, per tant s’aprova per majoria absoluta.
Serveis Públics
000469/2019-SOL·LICITUD
RICO AGUILA,DEMETRIO
Vist que l'ajustament no suposa l'alteració de cap dels continguts essencials d'acord amb
l'art. 3 "Modificació d l'art. 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 6/2011, del 28 de
juliol.
Es proposa l'aprovació provisional del 3r ajustament que rectifica els límits de les
unitats d'actuació E-123, E-119 i E-109, ajustant-los als límits del Cadastre aprovats.
El cònsol recorda als assistents que el POUP es va realitzar abans que es tanqués el
cadastre de la parròquia, incidint que a dia d’avui només resta pendent d’aprovar el
cadastre del Quart de Pal i finalitzar el d’Arinsal i Erts.
Així doncs, hi ha límits que s’han d’ajustar al POUP, és la manera en que s’anirà
procedint a mida que es vagin aprovant aquests límits que estableixi el nou cadastre de
la parròquia.
Es sotmet aquest punt a votació amb tots els vots a favor, per tant s’aprova per
unanimitat.
5. Proposta d’aprovació provisional de la 16a modificació del POUP
Serveis Públics
002251/2019-SOL·LICITUD
LA GONARDA, S.A.
Vist que la modificació no suposa l’alteració de cap dels continguts essencials d’acord
amb l’art. 3 “Modificació de l’art. 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 6/2011, del 28 de juliol.
Es proposa l’aprovació provisional de la 16a modificació relativa a la unió de les
unitats d’actuació E-093, E-096, E-131 i E-145, promoguda per més del 75% de
propietaris, en una única unitat d’actuació, essent E-093. Tanmateix s’ajusta la unitat
resultant als límits del Cadastre aprovats.
Aquest també és un tràmit d’ajustament de límits al cadastre comunal per adequar al
POUP, i també alhora de fusionar aquestes tres unitats d’actuació.
En aquest cas també hi ha previst un projecte d’urbanitzar aquesta zona privada de La
Gonarda on posteriorment potser hi hauran altres construccions de tipus xalets, ho
sabrem quan entrin el projecte al Comú.
També es tracta d’una aprovació provisional per a la seva exposició pública.
No hi ha cap intervenció per part dels assistents al respecte, per tant, es sotmet a votació
i s’aprova per unanimitat.
6. Proposta d’aprovació del reglament intern de la Biblioteca Comunal
Cultura i educació
000074/2019-PROPDEP
Biblioteca
Atesa la necessitat d’unificar els criteris en quant als tipus d’usuaris, condicions
d’obtenció del carnet, condicions del servei de préstec i unificació del format dels
reglaments de les diferents biblioteques en vista a la instauració del carnet únic per a les
biblioteques comunals del Principat d’Andorra i la Biblioteca Pública del Govern.
Es proposa aprovar el reglament intern de la Biblioteca Comunal Antoni Morell de la
Massana.
El cònsol dona la paraula a l’Hble. Sra. Jael Pozo, consellera de Cultura qui explica que
s’ha intentat unificar tots els criteris que mantenen tota la xarxa de biblioteques
comunals i la biblioteca nacional.
Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat per a que tots els usuaris, independentment
d’usuaris temporers o residents, poguessin tenir amb igualtat de condicions el mateix
accés al material disponible.
L’Hble. Sr. Baró afegeix que aquest reglament s’ha treballat a la Comissió de Cultura.
No havent cap altra intervenció al respecte, es sotmet a votació essent tots els vots a
favor, per tant, s’aprova per unanimitat.
7. Proposta d’aprovació del Reglament de Regulació de l'estacionament de
caravanes, vehicles camperitzats i auto caravanes
Circulació
000079/2019-PROPDEP
Circulació

Es proposa aprovar el Reglament de Regulació de l'estacionament de caravanes,
vehicles camperitzats i auto caravanes.
El cònsol dona la paraula a la consellera de Via Pública, l’Hble. Sra. Eva Sansa, qui
exposa que el que s’ha volgut amb aquest reglament és regular, sobretot,
l’estacionament d’autocaravanes, ja que sovint ens trobem amb el problema de que
estan estacionades a molts punts de la parròquia de manera permanent.
S’ha implantat un horari d’estacionament per a aquest tipus de vehicles, de manera que
podran estacionar lliurement a la parròquia fins a mitjanit per a que pugin anar als
restaurants o comerços de la parròquia, però posteriorment hauran d’anar als llocs
reservats específicament per a aquests tipus de vehicles.
El cònsol considera important matisar que hi ha entitats privades que tenen un servei de
càmping i paguen uns impostos anuals de radicació i considera oportú que un servei
comunal no entri en aquesta competència amb un servei privat.
Es sotmet aquest punt a votació amb tots els vots a favor, per tant, s’aprova per
unanimitat.
8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 11, 18 i 26 de
setembre
Aquestes actes han pogut ser consultades prèviament per tots els assistents de forma
telemàtica i no havent cap intervenció al respecte, es dona a tota la Corporació per
degudament informada.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.40 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

