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Parròquia
de la Massana
Edicte
La Junta de Govern d’aquest Comú ha
acordat reobrir la convocatòria externa
del procés selectiu per a proveir una
plaça vacant d’informador turístic.
Tota persona interessada a ocupar
aquesta plaça s’ha d’adreçar al servei
de tràmits del Comú per tal de conèixer
les bases de la convocatòria.
El termini per a la presentació de
sol·licituds finalitza a les 12:00 hores
del dia 30 d’abril de 2010.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
La Massana, 31 de març de 2010
El Cònsol Major
Josep M. CAMP ARENY

Edicte
El Consell de Comú en la seva sessió
de data 31 de març de 2010, aprova el
passament de comptes i la liquidació del
pressupost per l’exercici 2009.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

per Decret de 27 de juliol del 2006, defineix que els òrgans encarregats de la
gestió d’aquest espai protegit són els
següents: òrgan rector, òrgan gestor i
Comitè Consultiu. La citada Ordinació
n’especifica la composició i les funcions,
entre altres aspectes bàsics. En el cas del
Comitè Consultiu, però, l’article 7 posa
de manifest la necessitat de disposar
d’un Reglament de funcionament, el qual
s’aprovà el 7 de març de 2007.

Edicte
Per acord del Consell de Comú de
data 31 de març de 2010, el Comú de
La Massana aprova la modificació del
Reglament de funcionament del Comitè
Consultiu del Parc Natural Comunal de
les Valls del Comapedrosa.
Modificació del Reglament de funcionament del Comitè Consultiu del Parc
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa

Exposició de motius
L’Ordinació del Parc Natural Comunal
de les Valls del Comapedrosa, publicada

Article 2
Composició
El Comitè Consultiu es compon de:
a) El president de la comissió de Medi
Ambient del Comú de la Massana.
b) Un representant del Ministeri responsable del Patrimoni Natural.
c) Un representant del Quart d’Arinsal.

El Comitè Consultiu del Parc Natural
Comunal de les Valls de Comapedrosa
és, segons l’article 2 del Reglament de
funcionament, l’encarregat d’assessorar
l’òrgan rector quan aquest ho requereixi
per qualsevol qüestió que es sotmeti al
seu criteri, en particular per a l’aprovació del Pla Rector, instrument destinat
a l’ordenació i la planificació de l’ús i
la gestió del Parc. Per acomplir aquest
objectiu, és imprescindible que el Comitè
Consultiu compti amb representants de
les institucions i col·lectius que disposin d’un major coneixement de l’espai
i, amb aquesta finalitat, es presenta la
següent modificació del seu Reglament
de funcionament.

d) Un representant dels propietaris
dels terrenys privats, en el cas que hi
hagi convenis d’adhesió a la gestió del
Parc per part d’algun d’ells.

Aquesta modificació, després de ser
informada pel propi Comitè Consultiu,
ha estat elevada a l’Òrgan Rector del
Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa per a la seva aprovació.
Finalment, aquesta modificació, ha estat
aprovada pel Comú de la Massana.

j) Un o més assessors científics.

La Massana, 1 d’abril de 2010
El Cònsol Major
Josep M. CAMP ARENY
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Modificació
del Reglament de
funcionament del Comitè
Consultiu del Parc Natural
Comunal de les Valls del
Comapedrosa
La present modificació afecta a la composició del Comitè Consultiu, atès que es
proposa la inclusió d’un nou membre.
Es modifica, doncs, l’article 2 (Composició) del Reglament de funcionament
del Comitè Consultiu del Parc Natural
Comunal de les Valls del Comapedrosa
de 7 de març de 2007, que queda redactat de la manera següent:

e) Un representant de la pagesia i ramaderia de la parròquia de la Massana.
f) Un representant de la Federació de
Caça i Pesca.
g) Un representant del sector turístic
de la Massana.
h) Un representant de les associacions
de defensa i protecció de la natura.
i) La persona encarregada de la gestió i explotació del refugi del Comapedrosa.
Igualment, es modifica l’article 3 (Nomenament) del mateix document, que
queda de la següent forma;
Article 3
Nomenament
Els membres del Comitè Consultiu previstos als punts b) i c) de l’article 2 són
nomenats, respectivament, pel Ministeri
responsable del Patrimoni Natural i el
Quart d’Arinsal.
El membre previst al punt d) de l’article 2 és nomenat, si escau, pel conjunt
de propietaris privats amb propietats
incloses a l’interior del Parc.
Els membres previstos als punts e), f),
g) i h) de l’article 2 són nomenats pels
col·lectius que representen, i escollits
entre els seus membres de la Massana.
El membre previst al punt i) serà nomenat pel Comú de la Masssana, i si
s’escau, per l’empresa encarregada de
la gestió i explotació del refugi de Comapedrosa.
Els assessors científics, previstos al
punt j) de l’article 2, són nomenats pel
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president de la comissió de Medi Ambient del Comú de la Massana.
Aquesta modificació entrarà en vigor
el mateix dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
La Massana, 1 d’abril de 2010
El Cònsol major
Josep Maria Camp Areny

Edicte
Per acord del Consell de Comú de
data, 31/03/2010 el Comú de La Massana,
aprova els nous preus per persona, per
l’any 2010 de les visites guiades al Parc
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
divendres
dissabte
diumenge

Tomb Riu Pollós
Comapedrosa
Montmantell
Bordes Coruvilla
Pla de l´Estany
Nocturna
Font Podrida
Tomb Riu Pollós

5
20
10
5
5
10
5
5

€
€
€
€
€
€
€
€

NENS DE 0-5 ANYS GRATUITS
NENS DE 6 a 12 ANYS 50%
Tot el que es fa públic per a coneixement general.
La Massana, 1 d’abril de 2010
El Cònsol Major
Josep M. Camp Areny

Edicte

o Preu Resident descompte Carnet
Jove: 78 euros
o Preu no Resident: 188 euros
o Preu no Resident descompte Carnet
Jove: 160 euros
• SETMANA JOVE D’ESPORTS
D’AVENTURA:
o Preu Resident: 131 euros
o Preu Resident descompte Carnet
Jove: 111,35 euros
o Preu no Resident: 250 euros
o Preu no Resident descompte Carnet
Jove: 212,50 euros
• TALLER DE CIRC:
o Preu Resident: 52 euros
o Preu Resident descompte Carnet
Jove: 44 euros
o Preu no Resident: 118 euros
o Preu no Resident descompte Carnet
Jove: 100 euros
• ENROLLA’T:
o Preu Resident: 52 euros
o Preu Resident descompte Carnet
Jove: 44 euros
o Preu no Resident: 118 euros
o Preu no Resident descompte Carnet
Jove: 100 euros
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
La Massana, 7 d’abril de 2010
El Cònsol Major
Josep M. CAMP ARENY

Edicte
Per acord de Junta de Govern de data
24-03-2010, el Comú de La Massana
treu un concurs per la realització d’una
escultura representativa del Dia de la
Ciutadania.

Per acord de Consell de Comú de data
31 de març, el Comú de La Massana
aprova els següents preus públics per
les Setmanes Joves 2010:

Les persones interessades podran
passar per Casa Comuna per recollir el
corresponent plec de bases previ pagament de 20 €.

• VELA:
o Preu Resident: 363 euros
o Preu Resident descompte Carnet
Jove: 308,55 euros
o Preu no Resident: 425 euros
o Preu no Resident descompte Carnet
Jove: 361,25 euros

Les ofertes hauran de presentar-se en
sobre tancat, abans de les 12 hores del
dia 11 de maig de 2010.

• VOLTA A ANDORRA A PEU:
o Preu Resident: 94 euros

Tot el que es fa públic per a coneixement general.
La Massana, 7 d’abril de 2010
El Cònsol Major
Josep M. Camp Areny
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Edicte
Per acord de Junta de Govern de
data 31 de Març de 2010, el Comú de
La Massana treu un concurs per Subministrament vestimenta per als diferents
departaments del Comú.
Les persones o empreses interessades
podran passar per Casa Comuna per
recollir el corresponent plec de bases i
plànol previ pagament de 20 €.
Les ofertes hauran de presentar-se en
sobre tancat, abans de les 12 hores del
dia 11 de maig de 2010
Tot el que es fa públic per a coneixement general.
La Massana, 8 d’abril de 2010
El Cònsol Major
Josep M. Camp Areny

