ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2015

Avui 17 de desembre de 2015, a les 15:30h te lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú:
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David Baró Riba
Raül Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Robert Albós Saboya
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

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, si escau, del text refós d’un Reglament dels agents de Circulació
Comunals.
3. Aprovació, si escau, de l’Ordinació del pressupost.
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació tributària i de preus públics, així com del
calendari fiscal.
5. Aprovació definitiva, si escau, del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial de
La Massana (POUP)

6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 21 i 28
d’octubre; 4, 18 i 25 de novembre.
El cònsol informa què el punt 5, que fa referència al Pla d’Urbanisme es treu de l’ordre
del dia. Es deu al fet que es preveia que Govern ho passaria ahir per Consell de
Ministres, hi ha tots els informes favorables per part dels diferents ministeris, tant
d’Ordenament Territorial com també de Cultura i Joventut, com també d’Urbanisme, de
riscos d’allaus, com també urbanístic i també Medi Ambient. Queda però pendent un
últim pas i per tant, com s’havia previst de fer-ho ràpid per poder passar-ho avui per
Consell de Comú. Finalment no ha pogut ser i per tant aquest punt el traurem i el
passem al proper Consell de Comú, amb el nou equip comunal. Tots els membres de la
corporació es mostren d’acord en excloure’l de l’ordre del dia.
RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.
El cònsol pren la paraula dient que aquesta Acta s’ha tramés a tots els membres de la
Corporació amb la deguda antelació i demana si hi ha alguna qüestió a tractar. No
havent n’hi cap, s’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió de Consell de Comú de data
18 de novembre del 2015.

2. Aprovació, si escau, del text refós d’un Reglament dels agents de Circulació
Comunals.
Circulació
000100/2015-PROPDEP
Circulació
Es proposa aprovar el text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels
agents de Circulació Comunals com segueix:
Text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de circulació
comunals

Article 1. Objecte
De conformitat amb el que estableix l’article 41 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer dels
agents de circulació comunals, aquest reglament té per objecte regular les distincions i
les recompenses dels agents de circulació comunals i/o altres ciutadans, i el procediment
per obtenir-los.

Article 2. Classes i categories de medalles
S’atorguen les medalles als agents de circulació comunals i/o altres ciutadans, en casos
excepcionals, que compleixin els requisits següents:
Classe 1. Medalla de la Comissió Interparroquial a la dedicació d’anys de servei com a
agent de circulació.
Categories:

A, al cap de 15 anys de servei com a agent de circulació
B, al cap de 20 anys de servei com a agent de circulació
C, al cap de 25 anys de servei com a agent de circulació.
Classe 2. Medalla de la Comissió Interparroquial al mèrit professional per la realització
d’un acte rellevant o exemplar en el compliment de les funcions com a agent de
circulació.
Classe 3. Medalla parroquial pels 25 anys de dedicació com a agent de circulació.
Classe 4. Medalla de la Comissió Interparroquial atorgada per la realització per part
d’un ciutadà de qualsevol acte rellevant o exemplar de col·laboració amb els agents de
circulació comunals.
Article 3. Models
3.1. Les medalles de la classe 1 i les categories A, B i C s’han d’encunyar d’acord amb
la forma de l’escut del Servei de Circulació, que va gravada amb relleu sobre una
medalla circular.
3.2. La diferència segons les categories és el color final:
Categoria A: color de bronze
Categoria B: color d’argent
Categoria C: color d’or.
3.3. Han de tenir un diàmetre de 35 mm i han de penjar d’una cinta de 4 cm de llargada.
L’amplada de la cinta ha de ser igual al diàmetre de la medalla, que ha de tenir una
agulla per poder enganxar-se a la roba a l‘extrem superior.
Al darrere de la medalla en la part superior hi consta la inscripció amb la menció “PER
(núm. d’anys) ANYS DE SERVEI”. A la part inferior de la peça s’hi inscriu el número
de registre de la peça.
En l’annex 1 es detallen els models de medalles, cintes i passadors.
3.4. Medalla de la classe 2
Ha de tenir un diàmetre de 40 mm i ha de tenir forma de la creu ampliada amb els
laterals rectes filetejats daurats. Ha d’estar esmaltada en blanc amb l’escut del Servei de
Circulació al mig de 20 mm daurat i amb una inscripció al darrere de la creu
corresponent a la menció “AL MÈRIT PROFESSIONAL” d’una mida de 20 mm, sota
la qual s’ha d’inscriure el número de registre de la peça.
Ha de penjar d’una cinta de 4 cm de llargada. L’amplada de la cinta ha de ser igual al
diàmetre de la medalla, que ha de tenir una agulla per poder enganxar-se a la roba a
l’extrem superior.
3.5. Medalla de la classe 3
Consisteix en l’escut de la parròquia d’un ample de 35 mm i 37 mm d’alçada, i amb una
inscripció al darrere amb la menció “PER 25 ANYS DE SERVEI”. A la part inferior de

la peça s’hi inscriu el número de registre de la peça. Ha de penjar d’una cinta de 4 cm de
llargada. L’amplada de la cinta ha de ser igual al diàmetre de la medalla, que ha de tenir
una agulla per poder enganxar-se a la roba a l’extrem superior, segons la imatge adjunta
en l’annex 3.
3.6. a) La classe 1 empra una cinta amb tons blaus, segons la imatge adjunta en l’annex
1.
Per tal de diferenciar-ne les diverses categories, cadascuna fa ús d’un distintiu amb la
forma de l’escut del Servei de Circulació de 10 mm de diàmetre, fet de metall i del color
de la categoria a què correspon. A sobre hi consta el nombre d’anys de servei. Aquest
distintiu s’utilitza tant en les medalles com en els passadors de cada dia i en les
miniatures. També es pot utilitzar com a miniatura de solapa.
b) La classe 2 empra una cinta de color blau marí amb un filet de 3 mm de color blanc
als dos extrems, segons la imatge adjunta en l’annex 2. A manera de miniatura i
miniatura de solapa, es pot fer ús d’un distintiu de 10 mm que representa la creu
ampliada amb l’escut del Servei de Circulació al centre.
c) La classe 3 empra una cinta amb els colors de la bandera nacional. Per diferenciar-la
de les condecoracions de les altres parròquies, va acompanyada d’un distintiu de 10 mm
de color de plata amb la forma de l’escut del Servei de Circulació, sobre del qual hi va
l’escut de la parròquia que l’atorga. Aquest distintiu s’utilitza tant en les medalles com
en els passadors de cada dia i en les miniatures. També es pot utilitzar com a miniatura
de solapa.
3.7. Les miniatures de solapa tenen una mida de 10 mm i es poden portar a la solapa del
vestit mitjançant una agulla tipus pin.
Article 4. Passador de cada dia
Els passadors són de mida externa de 35 per 13 mm, del mateix color i material que la
cinta que subjecta la medalla, amb una base rígida i un accessori del tipus agulla per
subjectar-la a la roba. Van acompanyats, quan escaigui, dels corresponents distintius
diferenciadors.
Article 5. Concessió
5.1. Medalla de la classe 1. S’ha d’atorgar als agents que compleixin els anys de
dedicació establerts en les diverses categories. El lliurament s’ha d’efectuar durant la
Diada dels Agents de Circulació.
5.2. Medalla de la classe 2 de la Comissió Interparroquial al mèrit professional. L’atorga
la Comissió Interparroquial a proposta de les autoritats comunals o del cap del Servei de
Circulació de la parròquia. El lliurament l’efectua el cònsol de la parròquia a la qual
pertany l’agent de circulació durant la Diada dels Agents de Circulació.
5.2.1. En casos excepcionals i sempre d’acord amb la voluntat de la Comissió
Interparroquial, es pot concedir la medalla de la classe 4 de la Comissió Interparroquial
(al mèrit professional a agents d’altres institucions) o a ciutadans.
5.3. Medalla de la classe 3. L’atorga el comú en complir els 25 anys de servei. El
lliurament l’efectua l’autoritat comunal que determini el comú.

Article 6. Deures i drets
6.1. Les medalles s’exhibeixen amb l’uniforme de gala a la part superior del pit esquerre
en tots els actes oficials i en actes en els quals s’han d’utilitzar l’uniforme quan es creu
convenient, però no es poden utilitzar mai les medalles i els passadors a la vegada,
segons la imatge adjunta en l’annex 4.
6.2. Quan s’utilitza l’uniforme de cada dia tenen dret a portar el passador o els
passadors respectius a sobre de la butxaca (esquerra) o en una alçada similar en files de
màxim de quatre, segons la imatge adjunta en l’annex 5, i amb l’ordre protocol·lari
següent:
1r. Medalles de la classe 2
2n. Medalles de la classe 1 (25, 20 i 15 anys)
3r. Medalles de la classe 3.
Article 7. Registre
7.1. El Secretari General del comú corresponent ha de notificar al cap de Recursos
Humans la identitat de l’agent al qual se li ha atorgat una condecoració, a l’efecte que
s’inscrigui al Registre de la Funció Pública.
7.2. Del registre de condecoracions es deriva el número registral que s’ha d’incloure a
cada peça.
Article 8. Personal expedientat o en situació de suspensió
En cas que a l’agent a qui li correspon una medalla estigui sancionat, amb un expedient
incoat o suspès del servei, són els seus superiors els qui decideixen la idoneïtat del
lliurament de distincions i recompenses.
Disposició transitòria primera
Mentre no entri en vigor aquest reglament, els agents de circulació comunals es regiran
per la normativa corresponent de la parròquia a la qual pertanyen.
Disposició final única
Aquest reglament entra en vigor el dia 1 de gener del 2016.
El cònsol explica què això és un text que es va consensuar amb tots els diferent
Comuns. Hi ha d’altres Comuns que ja ho han aprovat. Com veieu en el text s’ha fet lo
que és l’objecte d’aquest reglament de distincions, amb les classes, categories, amb el
diferents models, també amb les formes dels passadors, com s’aconsegueixen aquestes
medalles de classe 1 i de classe 2 i els deures i els drets. És un acord què es va prendre
per la Comissió Interparroquial i que d’altres Comuns ja han anat aprovant en els seus
respectius Consells de Comú els últims mesos.
Es sotmet a votació i s’aprova el Reglament per unanimitat.

3. Aprovació, si escau, de l’Ordinació del pressupost.
Intervenció
000105/2015-PROPDEP
Intervenció
Es proposa aprovar l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2016.
El cònsol cedeix la paraula al conseller de finances qui exposa:
El Comú de La Massana aprova el pressupost per l’exercici 2016 d’acord amb el
principi d’anualitat establert a la Llei de les Finances Comunals.
Durant l’any 2016 aquest pressupost serà objecte de revisió i aprovació dins el marc
pressupostari que elaborarà el Comú seguint els criteris establerts en la Llei de
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, que és
d’aplicació als comuns a partir del gener del 2016.
S’ha confeccionat seguint la línia fixada en el pla de viabilitat, amb l’objectiu d’assolir
una reducció progressiva en les despeses de funcionament, destinant a inversió l’estalvi
que se’n generi, i garantint una rebaixa del deute.
Per al pròxim exercici, la previsió de les despeses és de 12.245.102 euros, mentre que
s’esperen uns ingressos de 12.245.102 euros. Per tant, es preveu tancar l’any 2016 amb
un resultat equilibrat.
El projecte de pressupost per l’exercici 2016 s’ha realitzat tenint en compte la
conjuntura econòmica actual, seguint els mateixos paràmetres dels anys anteriors,
perquè s’ha demostrat que els criteris aplicats són eficients i realistes.
Destaquem;
El 7% del pressupost que es destina a l’amortització de l’endeutament. La xifra que es
retorna és de 925 mil d’euros.
El capítol d’actius financers; assolint el 12% del pressupost, és dir 1,5 milions d’euros
per a l’adquisició de les participacions preferents subscrites per les entitats bancàries del
Principat.
A) Projecte del Pressupost d’ingressos:
Els ingressos corrents previstos ascendeixen a 6.237.102 € i els ingressos de capital a
6.008.000 €, cosa que suposa un 0,32% més d’ingrés respecte al 2015.
1. Impostos directes
Dins el capítol d’impostos directes es preveu recaptar la quantitat d'1.950.000 €, un
0,35% en relació al previst a l'exercici anterior.
2. Impostos indirectes
El capítol d’impostos indirectes inclou la recaptació de l’impost de transmissions
patrimonials previst en 500.000,00 € calculat d'acord amb el previst de liquidar durant
l’any 2015, aplicant un coeficient corrector a dita previsió mantenint el criteri de
prudència.
3. Taxes i altres ingressos
Les taxes i altres impostos (1.956.800,00 €) experimenten una disminució respecte a
l’any anterior d’un -7,00 % degut bàsicament a la previsió d’ingressos derivats de la
construcció (abocadors, drets de construcció, ...), sent molt prudents.

S’ha tingut en compte a l’hora de fer la previsió el previst liquidar durant el 2015,
aplicant un coeficient corrector, si s'escau, seguint el criteri de prudència emprat en els
demes capítols d’ingressos.
També s’ha tingut en compte, pel que fa als ingressos derivats de l’abocament de terres,
un informe tècnic independent, i aplicant tanmateix un coeficient corrector a les
previsions extretes del mateix.
4. Transferències corrents
Es preveu rebre en concepte de transferències corrents la quantitat d'1.768.444,00 €
(Llei de transferències, taxa de tinença de vehicles, conveni de l’escola d’art amb el
Comú d’Ordino, col·laboracions d’entitats privades destinades a projectes de joventut i
medi ambient)
5. Ingressos patrimonials
Els 61.858,00 € previstos en el capítol d’ingressos patrimonials, es componen de les
diferents concessions administratives atorgades i contractes de lloguer vigents.
6. Transferències de capital
En concepte de transferències de capital es preveu rebre la quantitat de 6.008.000,00 €
(Llei de transferències).
B) Projecte del Pressupost de despeses:
El Pressupost de despeses del 2016 és un 0,88 % superior al de l’any anterior.
Despeses de funcionament
1. Les despeses de personal s’incrementen provisionalment un 2,15 % respecte al
pressupost de l’any anterior. Aquest augment tècnic ve donat per la previsió dels
llocs que quedarien vacants, com són el càrrec de secretària general i el càrrec de
l’interventor comunal, en aplicació de la Llei de les Finances Comunals i
l’Ordinació de la Funció pública del Comú de La Massana.
Dins aquest capítol són d’aplicació les mesures que es van adoptar en l’exercici
precedent:
• Congelació del complement de millora (GADA).
• Congelació de tots els conceptes retributius dels funcionaris i agents de
l’administració de caràcter indefinit.
• Reducció de les contractacions de personal temporer.
2. Consum de béns corrents i serveis: aquest capítol experimenta un augment del 6%,
l’increment es deu a l’ajustament en les previsions de les diferents partides.
Destaquem les partides següents:
El capítol de consums de béns corrents i serveis augmenta globalment d’un 5,99 %
sumant un total de 3.734.783,16 €.
• Les despeses de funcionament augmenten per poder cobrir els nous serveis
creats durant l’any 2015.
• Aquests nous serveis corresponent al nou esplai i al nou punt jove situats al
nou edifici dels Arcs, i al nou centre d’interpretació del Comapedrosa.
Dins aquest capítol destacarem les partides següents:
- 492.276,00 € per al lloguer de terrenys, elements de transport, maquinària,
edificis i altres construccions i el cànon previst per la SDADV.

-

-

-

-

489.157,36 € en subministraments (enllumenat públic, carburants de locomoció i
calefacció, utillatges, material d'oficina, serveis telefònics).
251.980,87 € en reparació i conservació d’edificis i altres construccions,
maquinària i elements de transport.
1.489.120,08 € en els treballs realitzats per altres empreses (treta de neu,
controls de potabilitat d’aigua, recollides selectives d’escombraries, menjador
Casa Pairal, estudis tècnics i jurídics, neteja de boscos, aparcaments verticals,
despeses de comunicació neteja edificis públics, manteniment d'aplicacions
informàtiques).
533.402,96 € en concepte d’altres serveis que engloba els diferents actes
culturals, socials i turístics que es realitzen a la Parròquia. (Andoflora i mercat
de Nadal, Escola de música, esports d’estiu, activitats extraescolars, promoció de
la parròquia, cos de voluntaris per la natura).
298.545,68 € per la reparació i conservació dels béns destinats a ús públic, com
poden ser les xarxes d’enllumenat, d’aigües potables, d’aigües pluvials i
senyalitzacions urbanes, i parcs i jardins.
180.300,21 € en altres despeses de consums corrents (primes assegurances,
transport parroquial, tributs, nous serveis)

3. Despeses financeres
Les despeses financeres previstes són de 98.797,13 € i es componen majoritàriament
dels interessos derivats del préstec del projecte del telecabina i del Centre turístic i
cultural “Les Fontetes”.
4. Transferències corrents
Es preveuen crèdits per realitzar transferències corrents per un valor de 886.276,06 €,
que representen un augment del 4,12% respecte a l’any 2015.
Aquest augment s’atribueix a l’aportació prevista per la realització del congrés de neu, i
per la dotació del compte de compensació d’acord amb l’establert a la Llei de
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.
Dins d’aquest capítol destacarem l'aportació a la Llar d'infants d'un import de
205.000,00 €, l'aportació per realitzar els diferents esdeveniments esportius per la
promoció i dinamització de la parròquia que ascendeix a 300.000,00 € (incloent la Copa
del Món de BTT), i l'aportació a l'Esquí club Arinsal-Pal, d'un import de 100.000,00 €.
5. Despeses d’inversió
La previsió inicial de les despeses d’inversió del 2016 ascendeixen d’1.368.135,43 €
El capítol d’inversions es destinen a:
 Millores en la xarxa d’aigua i clavegueram (pluvials al Mas de Ribafeta, pluvials
zona urbanització l’Espalmera de Pal, pluvials a la plaça del poble de Pal,
pluvials carretera d’Arinsal zona camí del Casal, inversions de reposició de
diferents punts de la xarxa d'aigua i clavegueram, comptadors i utillatge, i 4ª fase
de la xarxa de col·lector del riu dels cortals d'Anyós).
 Xarxa enllumenat (instal·lació de nous fanals i millores de la xarxa).
 Eixamplament de la carretera de l’Aldosa (fase 4), eixamplament de la carretera
de Sispony, arranjament del camí dels Cortals i camí de Padern d’Anyòs.
 Pla d’embelliment de Pal (8ª fase del projecte de pavimentació i
d’infraestructures).
 Millores energètiques a l’edifici administratiu.

 Acabament de les obres de l’edifici dels Arcs (Fusteria exterior amb alumini,
instal·lacions tècniques).
 Renovació de voravies a diferents punts de la Parròquia.
 Estabilització del talús de la parcel·la situada al carrer del Mas de Ribafeta.
 Cadastre rústic del Quart de La Massana.
 Millores als parcs infantils (un nou parc infantil i reposició de jocs dels parcs
existents a la Parròquia).
 Mobiliari urbà (papereres, bancs, jardineres, casetes per contenidors, contenidors
per la recollida selectiva).
 Equipament i maquinària pel departament de la via pública
 Noves parades de bus cobertes.
 Adequació de l'espai de coordinació i descans del servei de circulació.
 Instal·lacions de càmeres i tancament d’una part de l'aparcament d'Arinsal.
 Equipaments informàtics (millores programa de gestió i equipaments pel
departament de circulació, programari per la gestió i control de la deixalleria
comunal, equips informàtics pel Centre d’interpretació del Comapedrosa,
equips informàtics per als diferents serveis del departament de socials, esport i
joventut, continuació de la implantació del nou sistema de seguretat per la
biblioteca).
 Millores al Parc natural del Comapedrosa (millores en la senyalització del Parc,
millores en els accessos al Parc).
 Obres d’acabament del centre d’interpretació del Comapedrosa.
 Abocador Comunal.
 Mobiliari del nou centre de l'esplai situat a l'edifici dels Arcs i mobiliari per
l'esplai juvenil.
 Equipament i mobiliari per la biblioteca (ampliació fons biblioteca, prestatgeries
i contenidors de material).
6. Transferències de capital
Es preveu l’aportació de 25.000,00 € per la creació de l’Organisme de recaptació
comunal (ORCAND), en seguiment de l’acord pres amb la resta de comuns.
7. Actius financers
Aquest capítol ascendeix a 1.461.500,00 €, i correspon a l'adquisició per part del Comú
de les participacions subscrites a nom de les diferents entitats bancàries del Principat,
d'acord amb el fulletó relatiu a l'emissió de participacions preferents d'Estacions de
Muntanya Arinsal /Pal, S.A.U de data 30 de desembre del 2013.
8. Passius financers
Les variacions de passius financers ascendeixen a 925.348,23 €. Aquest import inclou el
retorn del capital dels préstecs contractats amb les diferents entitats bancàries.
C) Endeutament
Es preveu que a finals de l’exercici 2016 l’endeutament passarà del 121% al 107,85%
de la base de càlcul, d’acord amb la Llei de finances comunals i el Tribunal de Comptes.
Es preveu reduir l’endeutament en un 6% passant de 14.648.918 a l’inici de l’exercici a
13.661.251 al final del 2016.
Situació
30/09/2015

Previsió
31/12/2015

Previsió
31/12/2016

Comú

10.597.783

10.424.695

9.499.346

EMAP

4.051.135

4.051.135

4.161.905

TOTAL

14.648.918

14.475.830 13.661.251

En conclusió, el pressupost 2016 preveu un resultat pressupostari equilibrat. Continuem
en la línia dels exercicis anteriors perquè tenim garanties que s’obtenen resultats
pressupostaris positius, garantint tots els serveis i prestacions als ciutadans.
El Cònsol agraeix l’exposició al Conseller de Finances. Continua aclarint que aquest és
el pressupost 2016, que es procedeix avui a aprovació per a aquest principi d’anualitat i
que, d’acord amb la nova regla d’or que s’aplicarà a partir del 1 de gener 2016. Durant
el primer trimestre del 2016 està previst de fer el nou pressupost, ja que aquest és
provisional. Així permet també no entrar al mes de gener amb el funcionament de les
dotzenes parts, que com sabeu és més feixuc i perjudica. Per tant, avui s’aprova, però
dient que és provisional. Tampoc variarà gaire. Si que hi ha un punt que, tècnicament i
d’acord amb la Llei s’ha de pressupostar l’ incorporació d’un Secretari General i d’un
Interventor per què són vacants que estan. Després, al mes de març, això es traurà, es
rebaixarà evidentment i això es podrà passar a una major inversió. Per tant aquí serà on
es veurà majorment els canvis i la diferència. És un pressupost que s’ha treballat en les
darreres Comissions.
El Cònsol demana si hi ha alguna intervenció a fer al respecte i, no havent-hi cap es
sotmet a votació i s’aprova per majoria, amb 9 vots a favor i 3 en contra.
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació tributària i de preus públics, així com del
calendari fiscal.
Intervenció
000106/2015-PROPDEP
Intervenció
Es proposa aprovar l’Ordinació tributària i l’Ordinació de preus públics per l’any 2016.
Es proposa aprovar també el calendari fiscal per l’any 2016 segons el detall següent:

Impost tradicional del Foc i lloc
Taxa d’higiene i enllumenat persones censades al Comú
Impost sobre els rendiments arrendatari
Guals i reserves especials
Impost sobre la propietat immobiliària
Taxa d’higiene i enllumenat titulars segones residències
Impost de radicació activitats comercials, empresarials i
professionals
Taxa d’higiene i enllumenat titulars de radicació activitats
comercials,
empresarials i professionals
Rètols indicadors, identificadors i publicitaris

Data
Emissió
01/03/2016
01/03/2016
02/05/2016
02/05/2016
01/06/2016
01/06/2016

Fi període
voluntari
01/04/2016
01/04/2016
02/06/2016
02/06/2016
01/07/2016
01/07/2016

01/09/2016

01/10/2016

01/09/2016

01/10/2016

01/09/2016

01/10/2016

El Cònsol informa que en aquets punt hi ha diferents acords a prendre. Primer de tot
l’Ordinació tributària i també l’Ordinació de preus públics que es va entregar també a
tots per correu electrònic. Aquí es plasmen els nous acords també i el que preveu la
nova regla d’or, i també la nova Llei de bases d’ordenament tributari. Com ja es va
anunciar es preveu alguna congelació de tot el que siguin taxes i impostos per l’any
2016. Això seria un primer punt. El següent punt seria aprovar el calendari fiscal que és
un tràmit que va lligat amb l’aprovació del pressupost.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Aprovació definitiva, si escau, del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial de
La Massana (POUP).
S’ha acordat treure’l de l’ordre del dia.

6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 21 i 28
d’octubre; 4, 18 i 25 de novembre.
L’Hble. Sr. David Baró explica què són actes que estan treballades i aprovades per Junta
de Govern, que es van transmetre a tots els consellers amb la deguda antelació per la
seva informació.
No havent-hi cap demanda d’informació sobre alguna acta en concret, s’entén que tota
la Corporació es dona per informada de tots els acords que s’han pres aquestes darreres
setmanes.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 15:55 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

