
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2017 

Avui 8 de novembre de 2017, a les 12.06h 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 
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 
11 Consellera Cristina Romero Ayuso 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

3 Consellera Major Olga Molné Soldevila 
4 Conseller Menor Sergi Balielles Sagarra 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
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. Aprovació provisional, si escau, de la modificació al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme de la unitat d'actuació N-012 
 
3. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme consistent en la modificació puntual de la unitat d'actuació E-069  
 

4. Aprovació definitiva, si escau, del 1r ajustament al Pla d'Ordenació i 
Urbanisme consistent en la modificació puntual de l'unitat d'actuació E-099  

 
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme consistent en la modificació puntual de la unitat d'actuació E-102 
 



6. Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni de cessió anticipada de terrenys 
afectats pel projecte de desviació de La Massana i Camí Ral  

 
7. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació d’algunes Normes 

Urbanístiques  
 
8. Aprovació, si escau, de dues Ordinacions de suplement de crèdit  
 
9. Aprovació, si escau, d’una Ordinació de crèdit extraordinari  

 
10. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de 

juliol i 26 d’agost. 
 
 
RELACIÓ D’ACORDS 
 
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior 
El cònsol comenta que aquesta acta s’ha tramès a tots els membres del Consell amb la 
deguda antelació i demanda si hi ha alguna aclariment. No havent-n’hi cap, s’aprova 
l’Acta del Consell de Comú de data 28 de setembre del 2017 per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació provisional, si escau, de la modificació al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme de la unitat d'actuació N-012 
Serveis Públics 
000148/2017-PROPDEP  
Serveis Públics 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
VIST que s’ha constatat un error en la publicació de la unitat d’actuació de sòl urbà no 
consolidat N-012; 
VIST que referida 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, modificada per la Llei 
06/2011, del 28 de juliol; 
 
Es proposa l'aprovació provisional de la modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme 
de la parròquia de La Massana, consistent en modificar la unitat d'actuació de sòl urbà 
no consolidat N-012. 
 
El cònsol explica que quan en un Pla d’Urbanisme sempre pot haver-hi alguns canvis, 
algunes modificacions, o algunes errades que s’han fet. Es va refer el Pla d’Urbanisme 
ara fa uns anys i aquest encara està en vigor. Es va detectar una errada i per tant es 
procedeix primer a fer una aprovació provisional, per poder subsanar aquesta errada 
molt puntual i molt concreta. Molt tècnica. Tot seguit, quan hi hagi l’informe favorable 
per part de la CTU, es procedirà en un altre Consell de Comú a fer l’aprovació 
definitiva.  
Com es pot veure hi ha un punt a l’ordre del dia en el que passa això justament: Ja es va 
fer la provisional i avui passa la definitiva, ja que té el vist i plau de la Comissió 
Tècnica d’Urbanisme d’Andorra.  



 
Es sotmet el punt a votació, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme consistent en la modificació puntual de la unitat d'actuació E-069  
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; 
VIST que en sessió de Consell de Comú de data 27 d’abril de 2017, s’acordà 
l’aprovació provisional de la modificació de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-
069; 
VIST l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de data 15 de setembre 
de 2017, lliurat el 9 d’octubre de 2017; 
 
Es proposa aprovar definitivament la modificació 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 s’aprova definitivament la modificació del Pla d’Ordinació 
d’Urbanisme de La Massana, el POUP. Sempre s’està fent modificacions puntuals 
d’unitats d’actuació molt concretes. En aquest cas és la E-69, que s’ha dividit en la E-
69A i E-69B. I per què? Doncs perquè hi ha hagut un informe favorable per part de la 
CTU, que va arribar el dia 9 d’octubre, i per tant es fa fer la provisional i avui és 
l’aprovació definitiva d’aquest tràmit purament tècnic, que s’ha treballat en la Comissió 
d’Urbanisme. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. Aprovació definitiva, si escau, del 1r ajustament al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme consistent en la modificació puntual de l'unitat d'actuació E-099  
Serveis Públics 
002571/2016-SOL·LICITUD  
FONT BARES,JORDI 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
VIST que l’ajustament 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; 



VIST que en sessió de Consell de Comú de data 24 de novembre del 2016, s’acorda 
l'aprovació provisional del 1r ajustament del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la 
Parròquia de la Massana. 
VIST l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de data 11 d’agost de 
2017, lliurat el 9 d’octubre de 2017. 
 
Es proposa aprovar definitivament el 1r ajustament del Pla d'Ordenació i Urbanisme de 
la Parròquia de la Massana consistent en la modificació puntual de l'unitat d'actuació E-
099 de sòl urbanitzable, per dividir-la en dues unitats de sòl urbanitzable prenent com a 
límit l'eix del c/ Camí de les Molleres. 
 
El cònsol diu que aquest punt és igual que l’anterior. Això és fruit d’un a petició d’un 
ajustament per part del privat, que tenia una unitat, i que el que ha fet és transformar-la 
en dues unitats que, en aquest cas, té com a eix un camí públic que és el camí de les 
Molleres. És el mateix cas, es va fer l’aprovació provisional i avui es fa l’aprovació 
definitiva, ja que es va exposar i ha pogut superar el tràmit de l’informe favorable per 
part de la CTU. 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació al Pla d'Ordenació i 

Urbanisme consistent en la modificació puntual de la unitat d'actuació E-102 
Serveis Públics 
003664/2016-SOL·LICITUD  
ARENY CASELLES,MERITXELL 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
VIST que la modificació sol·licitada per les Sres. Meritxell ARENY CASELLES i 
Agnès DUEDRA GRAU 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; 
VIST que en sessió de Consell de Comú de data 27 d’abril de 2017, s’acordà 
l’aprovació provisional de la modificació de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-
102; 
VIST l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de data 15 de setembre 
de 2017, lliurat el 9 d’octubre de 2017; 
 
Es proposa aprovar definitivament la modificació 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. 
 
El cònsol explica que és el mateix cas que l’anterior. És una divisió d’una unitat 
d’actuació en dues unitats. Per això es posa sempre E-102A i E-102B.  
Comenta que amb aquesta acabem aquesta sèrie d’actuacions de diferents unitats 
d’actuació que formen part del Pla d’Urbanisme, i que passen ja a ser d’aprovació 
definitiva.  
 



Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni de cessió anticipada de terrenys 

afectats pel projecte de desviació de La Massana i Camí Ral  
Serveis Públics 
000070/2014-PROPDEP  
Serveis Públics 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
Es proposa aprovar l’addenda al conveni de cessió anticipada de terrenys afectats pel 
projecte de desviació de La Massana i Camí Ral entre el Ministeri d’Ordenament 
Territorial, els Srs. Guillem ARENY ARENY i Guillem ARENY ARGELICH i el 
Comú de la Massana. 
I facultar a l'Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per a la signatura de dita 
addenda del conveni. 
 
El cònsol explica que el 3 de novembre de l’any 2014 el Govern, el Comú de La 
Massana i els privats, en aquest cas, van fer un conveni de cessió de terrenys per poder 
recollir el que és un futur projecte de desviació de La Massana que forma part del Pla 
d’Infraestructures Viàries que Govern ha aprovat.  
De moment no es pot tirar endavant perquè Govern no té els recursos econòmics i estan 
també prioritzant la entrada al país, la desviació que es fa en una altra nova fase a Sant 
Julià de Lòria.  
La Massana sempre ha dit que, evidentment, entén que l’entrada al país és important i 
que abans que es pugui fer una desviació interna entre parròquies, és important que 
s’asseguri la desviació que es fa de cara a l’entrada al nostre país per part de la frontera 
del Sud.  
Aquí no s’està canviant aquest conveni. L’únic que s’està fent és afegir una addenda per 
què en aquesta mateixa zona que afecta aquesta propietat privada, s’ha pogut allargar i 
acabar de finalitzar un tram més de camí Ral, que estava parat una miqueta més amunt 
de les Moles d’Anyós, perquè ens situem, i que no es podia travessar tota una propietat 
privada. Això és ja una realitat gràcies a l’execució d’aquestes obres per part de Govern, 
que ho va licitar i ho va adjudicar, i ho ha tirat endavant.  
Aquesta addenda que avui es sotmet a aprovació del Ple del Consell de Comú és per 
justament materialitzar aquests treballs que s’han fet i que quedin en una addenda del 
conveni de cessió anticipada, que ha de recollir també aquest que es va fer el 2014. 
Aquest tram del camí Ral, com ja s’ha dit, s’ha acabat. A més a més hi ha una gran 
satisfacció per part dels veïns, que el poden utilitzar molt sovint. És un tram que també 
continuarà després direcció Ordino, quan es pugui tancar un nou acord entre Govern, 
Comú i els privats. A través d’un pont es travessarà i s’anirà amb una connexió en 
direcció cap a la Farga Rossell, perquè ens situem. És a dir que aquest ara arriba aquí al 
centre urbà i per tant és un avanç important que s’ha pogut fer i que ara cal 
materialitzar-lo amb la signatura d’aquesta addenda, que implica únicament el que és 
aquest tram de camí Ral que s’ha fet efectiu, perquè forma part de la mateixa propietat 
on es va fer un conveni anteriorment, el 2014, per lo que és la futura desviació de La 
Massana. 
 
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es sotmet la proposta a votació i s’aprova 
per unanimitat. 
 



7. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació d’algunes Normes 
Urbanístiques  

Serveis Públics 
000018/2017-PROPDEP  
Serveis Públics 
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS 
VIST que la modificació no afecta els contingut essencials del Pla d’Ordenació i 
Urbanisme Parroquial definits a l’article 103.3 de la Llei general d’ordenació del 
territori i urbanisme; 
VIST que en sessió de Consell de Comú de data 23 de febrer de 2017, s’acordà 
l’aprovació provisional de la modificació de les Normes Urbanístiques i canvi de 
zonificació de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-014; 
VIST l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de data 15 de setembre 
de 2017, lliurat el 9 d’octubre de 2017; 
 
Es proposa aprovar definitivament la modificació de les Normes Urbanístiques en els 
articles 24.8; 38g); 55.1 i 2; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 69.2a); 69.3; 75; 81; 92.2; 
102.4; 103; 107.2; 113.2; 115.1c); 116.2; 118 d); 119; 121.2; 123; 125; 127.1 i 2; 131 
bis; 131 ter i canvi de zonificació de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-014 
passant de zona d’eixample urbà (clau ZE) a la nova d’ordenació per definició 
volumètrica (clau ZOV). 
 
El cònsol exposa que això ja es va tractar al Consell de Comú del 23 de febrer del 2017, 
en el que es va acordar de fer-ne l’aprovació provisional i doncs també de fer el tràmit 
per a tenir l’informe favorable per part de la CTU, i que s’ha tingut.  
 
Avui és una aprovació definitiva. Tot i això, i per seguir una mica el fil conductor, per 
què com es veu s’han canviat i s’han actualitzat diferents articles d’aquestes normes 
urbanístiques que la secretària general ha pogut enumerar. El què es fa és una nova 
refosa, és a dir, és un nou text que es publica amb les noves normes urbanístiques de La 
Massana, que és molt més fàcil de cara als ciutadans, i també als arquitectes o qui tingui 
interès en poder-les consultar.  
 
En resum, perquè sinó ens podem perdre del que estem aprovant en sessió de Consell de 
Comú i que vam comentar una mica al febrer, que ho va presentar la consellera 
d’urbanisme, l’Hble. Sra. Olga Molné.  
 
El que aquí s’ha fet és bàsicament modificar les normes i principalment regular els usos, 
i també la creació d’una zona que permeti acollir-se a una edificació volumètrica.  
Pel que fa els usos, les normes que avui en dia eren vigents no regulaven de forma 
concreta situacions de coexistència de diferents activitats en una mateixa parcel·la o en 
un mateix edifici. Per tant a nivell tècnic a vegades resultava molt complicat decidir en 
quina proporció s’admetia un ús o un altre tipus d’ús per una activitat, per exemple 
econòmica. Això implicava sovint alguna incidència negativa respecte als usos més 
vulnerables. Aquí el que el Comú ha volgut fer és potenciar i preservar molt més 
l’habitatge que es el que s’ha de protegir. Per evitar que es pugui vulnerar l’habitatge, 
s’ha establert una sèrie de situacions relatives, que condicionen, per exemple, la 
ubicació d’un immoble o de quina manera la parcel·la es pot desenvolupar per a 
cadascuna de les activitats, de forma que aquelles activitats que siguin més molestes 
estiguin situades en espais on tinguin una menor afectació. Per exemple, evitant que es 



puguin situar en zones residencials, on hi ha xalets i construccions. Les activitats més 
industrials, que a més a més aquestes s’han re classificat: d’una banda entra lo que és la 
indústria compatible, la indústria agrupada i la indústria separada.  
Tot això és molt, molt tècnic. Per això justament, ha sigut una demanda molt tècnica, de 
que es pugui aclarir, i sempre garantir que aquelles indústries que són molt més 
sorolloses o més contaminants, quedin allunyades dels nuclis residencials.  
 
També s’han revisat els usos admesos en cada zona, mantenint un ampli ventall 
d’aquests en zona urbana i també en la zona d’eixample urbà, que considerem que són 
les zones on hi ha més activitat i on ha d’haver-hi més opció de poder compatibilitzar 
diferents usos i, alhora, restringint-los en les zones residencials, sempre amb aquesta 
voluntat de poder protegir l’habitatge.  
 
Finalment, pel que fa la creació de l’ordinació volumètrica, és cert que les normes 
urbanístiques vigents ja contemplaven aquesta possibilitat, però d’una forma general 
mancava la zonificació concreta per a que es pugui desenvolupar. Per aquest motiu el 
que s’ha fet és configurar aquesta nova zona concreta de zona d’ordenació volumètrica, 
i per tant el que es fa és fixar aquest perímetre amb una disposició d’edificació que pot 
ser més flexible i que pugui ser més adaptable a l’entorn. Amb això per exemple en un 
terreny d’un poble on es podien fer uns edificis alts, edificis normals i corrents, el que 
es pretén és què puguin ser més de tipologia tipus bordes, com una pleta. Això el que fa 
és ocupar menys alçada, i lo que ocupes de menys alçada ara es distribueix en més 
ocupació en el subsòl, sense que es tingui més metres quadrats. En lloc de que sigui més 
en sentit vertical, doncs que sigui més en sentit horitzontal. En lloc de que siguin 
edificis de pisos de 4 o 5 plantes, doncs és més tipus una pleta que, és molt més 
harmoniós en algun cas concret com podria ser per exemple el poble d’Arinsal. 
Justament davant del poble d’Arinsal, on hi ha el telecabina, aquesta seria una zona on 
es permetria una zona d’ordinació volumètrica.  
 
En definitiva, l’objectiu és que a nivell urbanístic hi hagi un creixement més harmoniós 
i més sostenible també en els nostres pobles, i que es pugui fer mitjançant convenis amb 
privats. Aquests convenis s’han d’aprovar per Consell de Comú, s’han d’exposar 
públicament, poden haver-hi al·legacions, a través també del BOPA, i després també  
s’ha de fer l’aprovació definitiva que, com es fa a vegades en aquest Consell de Comú.  
 
Insisteix que és molt, molt tècnic, però l’essència és això: sempre garantir aquest 
creixement harmoniós i sostenible. És el que ja es va parlar al febrer, quan es va fer 
l’aprovació provisional. És una mica com una repetició.  
 
Continua dient que entén que també és bo, de cara als mitjans de comunicació que estan  
presents, que sempre es pugui tenir un fil conductor del que s’aprova en sessió de 
Consell de Comú. Sovint les coses molt molt tècniques i difícils de poder 
contextualitzar.  
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. Aprovació, si escau, de dues Ordinacions de suplement de crèdit  
Serveis Públics 
000490/2017-CONTRACTACIÓ  



Serveis Públics 
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE  
VIST que la dotació pressupostària de l'any 2017 pels treballs de condicionament de 
l'abocador de la Collada de Beixalís s'ha esgotat degut a que hi ha hagut una reactivació 
econòmica que ha fomentat nova construcció, fent augmentar el transport de terres a 
l'abocador; 
 
Es proposa aprovar l'Ordinació següent: 
 
Suplement de crèdit per un import de 17.016,82 €, destinat a la partida 
300/1622000/60728 - Abocadors. 
 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida 
300/4530000/60700 - Eixamples carreteres, per un import de 17.016,82 €. 
 
El cònsol explica que es tracta d’una partida per poder anar restaurant l’abocador, ja que 
s’ha esgotat. Perquè? Doncs per què hi ha hagut més activitat aquest any que l’any 
anterior, i per tant a nivell pressupostari ha faltat que es pugues assolir, i per poder 
restaurar. Per tant el que es fa és traspassar uns 17.000 € d’una partida a una altra que 
ens ha quedat disponible en l’eixamplament de carreteres, com va ser amb l’adjudicació 
de l’eixample de la carretera de Sispony, en que va haver-hi un sobrant de diners. El que 
fem és traslladar-los a que es pugui continuar restaurant l’abocador.  
 
El punt següent va lligat, per què l’altre és pel que fa la direcció facultativa dels treballs 
de l’abocador. És a dir, sempre hi ha una direcció facultativa que controla la restauració, 
i després el cost de restaurar l’abocador quan es va abocant terres per què es pugui anar 
finalitzant, tot i que encara queda una part important a nivell de contingut, d’espai que 
encara hi ha disponible a l’abocador.  
 
El cònsol proposa de passar els dos punts conjuntament, per què van molt lligats. 
Demana si hi ha alguna intervenció a fer al respecte. Diu que van parlar en comissió i en 
Junta de Govern. 
 
Serveis Públics 
000491/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE  
VIST que la dotació pressupostària per l'any 2017 per la Direcció Facultativa dels 
treballs de l'abocador de terres a la Collada de Beixalís, s'ha esgotat degut a que hi ha 
hagut una reactivació econòmica fent augmentar el transport de terres a l'abocador; 
 
Es proposa aprovar l'Ordinació següent: 
 
Suplement de crèdit per un import de 1.327,79 €, destinat a la partida 
300/1622000/60728 - Abocadors. 
 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida 
300/4530000/60700 - Eixamples carreteres, per un import de 1.327,79 €. 
 
Es sotmeten els dos punts a votació i s’aproven per unanimitat.  



9. Aprovació, si escau, d’una Ordinació de crèdit extraordinari  
Serveis Públics 
000485/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
SERVEIS PÚBLICS I CADASTRE  
VIST que aquest any es commemora el desè aniversari del mercat de Nadal del Comú 
de La Massana i amb l'objectiu de dotar aquest esdeveniment amb un arc lluminós 
nadalenc per donar una millor imatge i pugui destacar a l'entrada del Mercat de Nadal, a 
la plaça de Les Fontetes; 
DONAT que aquesta inversió no es va preveure en el pressupost inicial del 2017 i que 
convindria fer-se aquest any aprofitant aquesta commemoració; 
 
Es proposa aprovar l'Ordinació següent: 
 
Crèdit extraordinari per un import de 7.000,00 € destinat a la partida 
300/1650000/6073011 - Enllumenat de Nadal. 
Total alta crèdit 7.000,00 € 
 
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant excedent d'ingressos de l'import de 
transmissió patrimonial 200/9320000/20000, amb un import de 7.000,00 €  
Total finançament 7.000,00 € 
 
El cònsol proposa de passar al punt següent per què també va lligat.  
 
Cultura i educació 
000486/2017-CONTRACTACIÓ  
Cultura i educació 
VIST que aquest any 2017 es commemora  el  desè aniversari del Mercat de Nadal de la 
Massana; 
VISTA la necessitat de cercar elements específics per incloure en dit mercat amb 
l’objectiu de donar rellevància a aquesta celebració, es considera que un increment de 
decoració i la col·locació d’un espai especial dins el Mercat per la caseta del Pare Noel, 
dona resposta a aquesta necessitat, donant un tret diferencial a les anteriors edicions i als 
altres mercats que tenen lloc al Principat. 
 
Es proposa aprovar el suplement de crèdit destinat a la partida 500/3342000/2268014 
d’Andoflora i Mercat de Nadal, per un import de 5.000 €. 
 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant excedent d’ingressos de l’import de 
transmissió patrimonial 200/9320000/20000, per un import de 5.000 €. 
 
El cònsol explica que el que es fa és, en definitiva i arran de la proposta que ha fet el 
departament de cultura i la seva consellera al capdavant, l’Hble. Sra. Jael Pozo, és fer 
una ampliació de 12.000 € de la partida que es destinava per al Mercat de Nadal, atès 
que tenim els ingressos suficients en el pressupost, no es fa via endeutament, sinó que es 
fa amb excedent d’ingressos que hem tingut durant l’any.  
És una cosa que, a més a més, s’havia previst de poder fer quan es va fer el pressupost  
l’any passat, però com que es fan pressupostos molt ajustats i vist que hi ha la 
possibilitat de poder-ho fer, doncs s’ha pogut i ara es decideix de tirar endavant aquestes 
dues accions i ampliar amb 12.000 € aquesta partida per al Mercat de Nadal.  



Aquest any serà el desè aniversari, els anys passen ràpid. Encara es recorda la 
inauguració que es va fer en el seu moment. Està segur que se’n podrà gaudir moltíssim 
i més endavant ja es presentarà tot el programa d’activitats on segurament el 
departament de cultura ens reserva alguna sorpresa. 
 
Es sotmeten les dos propostes a votació i s’aproven per unanimitat.  
 
 
10. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de 

juliol i 26 d’agost. 
El cònsol explica que es tracten de les actes que s’han pogut consultar al one drive. 
També les té, evidentment, el membre de la minoria. Es dóna la corporació per 
informada. 
 
El cònsol recorda que ens veurem a finals d’aquest mes, que serà quan hi hagi una altre 
Consell de Comú per l’aprovació d’Ordinacions i el mes vinent pel que és ja l’aprovació 
del pressupost del Comú de La Massana per l’any 2018. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.30h s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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