ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 23 DE FEBRER DE 2012

Avui 23 de febrer de 2012, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
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David Baró Riba
Raul 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

90
91
92
9
S’obra la sessió i es procedeix a donar lectura a l’ordre del dia d’avui que es el següent:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. S’informa de la carta del Conseller Sr. Lluís Miguel RIBEIRO LEITE,
presentant la dimissió al seu càrrec de Conseller i acceptació de la mateixa.
3. Nomenament i presa de jurament de la Sra. Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
com a Consellera de Comú i membre de la Junta de Govern i modificació de
la composició de la comissió de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat i de la comissió d’Educació, Joventut i Esports.
4. Delegació de funcions en la celebració del matrimoni civil, a la Hble. Sra.
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia.
5. Proposta d’aprovació de les mesures de contenció de la despesa i de
reactivació de l’economia.
6. Modificació de l’ordinació de preus públics.
7. Modificació de l’ordinació tributària.
8. Proposició de llei de Modificació de la llei general de finances públiques.
9. Proposició de llei de Modificació de la llei de bases de l’ordenament tributari.
10. Aprovació dels crèdits reconduïts a l’any 2012.
11. Aprovació de diferents noms de carrers al poble de Sispony.
12. Aprovació de diferents noms de carrers al poble de La Massana.
13. Aprovació definitiva del pla parcial de la unitat d’actuació E-059.
Seguidament s’aprova per assentiment l’acta de la Sessió de Comú de data 11 de gener
de 2012.
RELACIÓ D’ACORDS
Administració general
000034/2012-PROPDEP

RIBEIRO LEITE,LLUIS MIQUEL
S’informa de la carta del Conseller Sr. Lluís Miguel RIBEIRO LEITE , presentant la
dimissió com a Conseller de Comú.
Administració general
000008/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda el nomenament i la posterior presa de jurament de la Sra. Natàlia Fanny
CUSNIR CAPOCCIA com a Consellera de Comú i membre de la Junta de Govern.
Acte seguit l’Hble. Sr. Cònsol Major procedeix a prendre de jurament a la Sra. Natalia
Fanny CUSNIR CAPOCCIA.
Seguidament l’Hble. Sr. David BARÓ, Cònsol Major pronuncia les següents paraules:
Ser Consellera de Comú implica contraure una responsabilitat envers els ciutadans i una
responsabilitat que de fet ja assumeixes en el moment que et presentes a unes eleccions i
també amb aquest acte de jurament.
Avui s’oficialitza aquest compromís que significa treball constant, que significa a més a
més rigor, dedicació sense condicionants i també la voluntat total d’aportar el màxim al
benefici de la Parròquia de La Massana.
La Natalia CUSNIR pels que la coneixeu, i tots els que estem aquí la coneixem, es una
persona amb molta empenta , amb molta iniciativa, i estic convençut, Natalia, que a més
a més sabràs utilitzar tot el teu bagatge per millorar el benestar dels nostres ciutadans i
especialment també dels joves perquè tindràs la comissió d’Educació, Joventut i
Esports.
A partir d’ara t’incorpores a l’equip comunal i això en aquest acte públic en la qual estàs
a més acompanyada de la teva família, dels teus amics i això no tinc cap dubte que tens
molta sort d’estar avui acompanyada per tantes persones estimades. Els que t’envolten
també tenen un paper fonamental perquè estar al Comú es un càrrec públic comunal,
absorbeix moltíssim amb el teu dia a dia i t’obliga a dedicar-hi moltes hores. Així
també un reconeixement a tots els teus familiars i amics i donar-te suport en aquest
moment tant important per tu.
T’encoratjo amb tot l’equip comunal a treballar per la Parròquia amb esperit de servei,
amb humilitat, amb rigor i amb eficiència.
Per tant benvinguda i moltes gràcies a tots.
Farem 5 minuts de pausa i s’aixeca un moment la Sessió.
Tot seguit es torna a obrir la Sessió i continua el Consell.
Així mateix s’acorda canviar la composició de les Comissions i les seves funcions com
segueix:


CULTURA, MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT
Presidenta:
Jael POZO LOZANO
Vicepresidenta:
Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Sandra BONET SOVILLA
Robert CALL MASIA



EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS

Presidenta:
Vicepresidenta:

Natàlia Fanny CUSNIR CAPOCCIA
Jael POZO LOZANO
Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Robert CALL MASIA

Administració general
000173/2011-PROPDEP
Administració General i secretaria
L’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major acorda delegar les funcions en la
celebració de matrimonis civils, a la Hble. Sra. Natàlia Fanny CUSNIR CAPOCCIA.
Administració general
000016/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
Aprovació de les mesures de contenció següents:
MESURES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA I DE REACTIVACIÓ DE
L’ECONOMIA – FEBRER 2012.
A- Mesures de contenció de la despesa:
1) Eliminació de la 13ena paga dels càrrecs electes, que equival a una reducció del
8,33% del salari dels Cònsols i Consellers de Comú. La mesura va ser aprovada
en la Sessió de Consell del 11/01/2012.
Estalvi: 27.172,00 Euros.
2) Cap Conseller de Comú a ple temps durant tot el mandat.
Estalvi: 16.029,00 Euros.
3) Cap contractació nova de lloc de treball. Tampoc se supliran vacants per
jubilació o baixes de lloc de treball.
4) No es realitzarà cap augment salarial per promoció de lloc de treball.
5) Suspensió de la gestió de l’acompliment del 2011 i del 2012 del personal del
Comú de la Massana.
Estalvi: 74.443,00 Euros.
6) Reducció de les despeses de relació especial en un 36,88%.
Estalvi de 103.591,00 Euros.
Les mesures dels punts de l’ 1 al 6 representen una reducció del 5,2% de les
despeses de personal respecte l’any 2011.
L’estalvi total ascendeix a 221.235,00 Euros.
7) Rebaixa d’un 5% dels costos dels diferents esdeveniments (Andoflora, mercat de
Nadal, festes tradicionals...), amb la línia de fer més amb menys.
Estalvi de 8.900,00 Euros.

8) Rebaixa en general d’un 3,64% de les despeses liquidades de consums de béns
corrents respecte a l’exercici 2011.
Estalvi de 143.000,00 Euros.
9) Aplicació de la modificació de la Llei d’arrendaments, deixant en suspens
l’actualització de les rendes.
Estalvi de 57.000,00 Euros.
Les mesures dels punts 7, 8 i 9 representen un estalvi total de 208.900 euros.
10) Ajustament progressiu del preu de les activitats no socials al seu cost real,
garantint l’accés a tothom a través de les ajudes a les famílies que no tinguin
recursos.
11) Renovació del conveni que permet compartir la Central de Compres amb el
Comú d’Ordino i explorar noves possibilitats de mancomunitat.
12) Renegociació i agrupació dels contractes de serveis existents (manteniments
instal·lacions, alarmes,...).
B- Mesures de reactivació de l’economia:
13) Inici del procés per a la rebaixa del 15% al 5% de la cessió econòmica en sòl
urbà consolidat, amb el doble objectiu de reactivar el sector de la construcció i
d’afavorir que un propietari d’un petit terreny s’hi pugui construir la seva casa.
Això permetrà alhora acabar de completar les trames urbanes o les
urbanitzacions ja aprovades amb anterioritat a la Llei del POUP.
14) Continuació del pla de reactivació 2008/2012 i elaboració d’un nou pla
d’accions anuals de reactivació del turisme i comerç amb els agents econòmics,
socials i turístics de la parròquia.
15) Aplicació de la bonificació del 100% previst a la Llei de finances comunals
sobre la taxa en concepte de drets d’obertura de comerços, indústries, despatxos,
oficines i exercici de professions lliberals i activitats independents.
16) Congelació del impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals.
17) Bonificació del 100% de l’impost de radicació d’activitat econòmica per als
joves emprenedors d’entre 18 i 35 anys, durant 2 anys (impost de l’any en curs i
impost de l’any següent).
18) Es manté la bonificació de la quota de liquidació del 50% de l’impost de
radicació d’activitat econòmica en el cas d’inici d’una activitat.

19) Es continuarà aplicant un coeficient corrector del índex de radicació del 0,5, per
les activitats artesanals als pobles de L’Aldosa, Anyós, Sispony, Pal i Erts.
20) Congelació del impost sobre la residència (Foc i lloc).
21) Congelació del impost d’inquilinat i propietat edificada.
22) Congelació del impost sobre la construcció, mantenint les següents
bonificacions:
- Bonificació del 75% sobre la quota tributària per a les edificacions de
nova planta o ampliació d’edificacions existents que es destinin a ús
d’habitatge per a ús propi o a lloguer.
-

Bonificació del 75% sobre la quota tributària per a les edificacions de
nova planta o ampliació d’edificacions existents que es destinin
exclusivament a ús d’aparcament.

-

Bonificació del 90% sobre la quota tributària per a les edificacions de
nova planta o ampliació d’edificacions existents que es destinin
exclusivament a ús agrícola i ramader.

L’Hble. Sr. David BARÓ intervé dient:
Només comentar-vos que aquest es el primer paquet de mesures de contenció de la
despesa i de reactivació de l’economia. Concretament són 12 mesures de contenció, i
això permet aconseguir un estalvi mínim de 430.000,- € i també hi ha 10 mesures de
reactivació.
Aquí, destacar l’esforç que s’ha fet per part de tot el personal del Comú de La Massana,
ja sabeu que es fan reunions de forma setmanal i són iniciatives que han anat sorgint
però que s’han treballat durant el mes de gener. Concretament al mes de gener va tenir
lloc una primera Comissió Transversal, d’Estalvi, Mancomunitat, Transferències i
Competències i es on es van presentar aquestes mesures i sobretot insistir que es el
primer paquet de mesures treballades i són mesures que ja s’aplicaran a partir d’aquests
moments. Per tant l’estalvi aquest serà a partir d’ara mateix en aquest exercici i tot i que
com bé sabeu s’aniran treballant en comissions futures, altres mesures amb la filosofia
que ja coneixeu de fer més amb menys. L’objectiu es d’intentar no eliminar serveis, ni
prestacions sinó que ser cada vegada més eficients.
Per tant jo voldria agrair al personal del Comú de La Massana i també la feina que s’ha
fet en les diferents Comissions i per tant destacar de que aquestes mesures permeten una
rebaixa de la despesa de funcionament, també amb despesa de personal. Hem parlat
d’un 5,22% de despesa de personal respecte a l’exercici 2011, es una xifra significativa,
però també hi ha una part de reactivació.
Com veieu a part del punt 13 que seria el inici del procés per la rebaixa del 15% al 5%
de cessió econòmica i això s’ha de treballar. De fet ara el que farà el Comú es iniciar
aquest estudi presentant un expedient que això es farà a la CTU i com bé sabeu aquesta
es una mesura que varem presentar des de La Massana a la darrera reunió de Cònsols,
que es va fer a principis d’aquest mes de febrer i de fet d’altres Comuns també ho van
veure amb bons ulls, inclús el Comú d’Andorra la Vella ho va comentar en el seu ple
del Comú. La idea es de que es pugui reactivar el sector de la construcció. En aquests

moments les empreses ho estan passant malament, com molts altres sectors, com per
exemple el comerç i la idea es de que puguem mantenir i ens consta de que a La
Massana hi ha projectes que es podrien incloure i tirar endavant amb aquesta mesura.
Per tant la treballarem i la idea es de que al cap d’uns mesos això pugui ser efectiva amb
el vist i plau de la CTU. Veieu que hi ha mesures de reactivació pel que fa el comerç, lo
important ara es mantenir, ja sabeu que La Massana ha crescut un 5% en quatre anys en
activitats econòmiques i l’idea es mantenir i no augmentar la pressió fiscal i alhora es
important també de que a partir d’ara quan una activitat econòmica es doni d’alta a la
Parròquia de La Massana no hagi de pagar la taxa en concepte de l’obertura d’activitat,
per això es fa la bonificació del 100% ja que la Llei no permet fer excepcions. Es
congela també l’impost de radicació per totes les altres activitats que hi ha avui en dia
donades d’alta a la Parròquia i també s’inclou una proposta que es va presentar en el seu
dia de bonificar el 100% de l’impost de radicació pels joves emprenedors durant dos
anys. Entenem que a La Massana tampoc tenim, i no podem ara permetre’ns de fer un
viver d’empreses i els ajudem amb aquesta bonificació del 100% amb l’impost de
radicació. I després com veieu, també mantenim mesures per la construcció amb
bonificacions, ja sigui per edificacions de nova planta, ja sigui per a us d’aparcament o
ampliació d’edificacions existents. La idea es de continuar acompanyant al sector de la
construcció lo màxim possible amb les eines que el Comú de La Massana disposa.
Resumint, són aquestes les mesures que ara es sotmeten a aprovació. N’hi haurà d’altres
més que es treballaran i crec que amb qüestió de dos o tres mesos estarem en mesura de
tornar a sotmetre a aprovació d’altres mesures de contenció. Ja sabeu que som un
mandat marcat per l’estalvi, per la contenció, però sempre amb aquesta línea i aquesta
filosofia de fer més amb menys. Segurament el més senzill es deixar de fer coses i el
més complicat es fer-les d’una altra manera.
L’Hble. Sr. Robert ALBÒS diu,
Nosaltres voldríem fer un vot argumentat mitjançant constància en acta, i si m’ho
permet Sr. Cònsol donaria trasllat a la secretària general per a que procedeixi a la seva
lectura.
“CONSTÀNCIA EN ACTA DE MOVIMENT MASSANENC
En relació amb la “Proposta d’aprovació de les mesures de contenció de la despesa i de
reactivació de l’economia”, els consellers de Comú de Moviment Massanenc voldríem
fer les consideracions següents:
PEL QUE FA A LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA
1.- A la vista de la greu situació econòmica i financera del comú i especialment de les
societats públiques que en depenen, i en particular pel que fa al sobrepassament del
sostre màxim d’endeutament previst per llei, considerem imprescindible impulsar
l’aprovació de mesures d’aquest tipus. Al respecte volem deixar constància de la nostra
disposició a col·laborar en l’adopció d’aquest tipus de mesures, amb l’únic requeriment
que siguin substancials i proporcionades a la situació econòmica abans referida.
2.- Varem tenir l’ocasió de demostrar la nostra voluntat de col·laboració tant en el marc
de la primera reunió de la comissió “d’Estalvi, Mancomunitat, Competències,
Transferències i Comunicació” del passat 31 de gener, com a posteriori mitjançant
comunicació al Sr. Cònsol Major, en la qual, a banda de debatre sobre la majoria de les
iniciatives que avui se’ns proposen, varem proposar l’adopció de mesures addicionals
significatives.

3.- Lamentem que no s’hagi tingut en consideració cap de les mesures de contenció de
la despesa que vam proposar (al·legant al respecte la majoria comunal quelcom
semblant a “ara no toca”) quina adopció hagués generat un estalvi addicional que hem
xifrat en un mínim de 300.000 euros pel que fa al comú i de prop de 1.000.000 euros pel
que fa a Emap, el que suposa doncs unes previsions d’estalvi global de més d’1.300.000
euros, que tripliquen la previsió d’estalvi resultant de les mesures avui sotmeses a
aprovació.
4.- Això ens porta a deixar constància, ara i aquí, de les mesures englobades en paquets
sectorials que vam avançar durant la campanya electoral. Les posem sobre la taula a fi
que la majoria comunal tingui a bé considerar-les quan ho cregui oportú i/o necessari,
sigui en el marc de la pròpia comissió d’estalvi (....), sigui en un nou marc a definir.
- Mesura 1: Eliminar en un termini de 6 mesos la subvenció directa del Comú a la
concessionària GAVSA de l’hora gratuïta d’aparcament.
Fixar un termini de 6 mesos per a que la concessionària GAVSA i el sector comerç
tanquin acords a fi i efecte que el comú quedi alliberat de la subvenció directa d’aquesta
gratuïtat en un termini de 6 mesos, atenent al seu cost i al fet que privilegia el comerç
central en detriment del perifèric. Estalvi estimat : 120.000 euros.
-Mesura 2: Reducció compensacions de funcions.
Reducció dels sous de cònsols i consellers : 12 pagues; cònsols 3.600 euros; consellers
majoria 1.200 euros; consellers minoria sou mínim establert per llei. Estalvi: 70.000
euros suplementaris.
-Mesura 3: Reducció partida sous càrrecs de confiança.
-Mesura 4: Estalvi partida arrendaments.
Anàlisi exhaustiva dels contractes d’arrendament amb la finalitat de triar els realment
necessaris dels que no ho són i per a revisar el cost amb relació al servei que suporta.
Estalvi a xifrar: com a mínim 50.000 euros (aprox. 10% del total destinat a
arrendaments).
-Mesura 5. Estalvi despeses d’explotació dels nostres camps de neu.
Reduir gradualment les despeses d’explotació a les nostres estacions d’esquí fins a un
10% (homologable amb GRAND VALIRA, segons estudi de SKI ANDORRA finals
2009), en mèrits de l’aplicació d’un nou pla de viabilitat especialment curós amb aquest
apartat i que posi fi a les nombroses duplicitats de funcions i a l’estructura
sobredimensionada avui existent. Estalvi de 2.000.000 euros en un termini de 2 anys.
-Mesura 6: Estalvi partida global de comunicació.
Entre altres mesures, reduir al 50% els costos d’anuncis de premsa. Estalvi: 15.000
euros.
-Mesura 7: Estalvis energètics.
- disminuir la partida destinada al subministrament de gasoil tant de locomoció com de
caldejament: per exemple, eliminar la calefacció de geranis a la carpa de Sta. Caterina
(Estalvi: 6.000 euros), pla d’ús de cada vehicle del comú, etc..
- disminuir la partida destinada al subministrament elèctric (eliminació de comptadors a
pistes, estudi energètic dels edificis i d’opcions alternatives, obrir negociacions amb
NASA, etc..)
-Mesura 8: Revisió de la necessitat de serveis existents i de prestacions
subvencionades pel Comú.
Com per exemple, eliminar els WC als horts del Cintet (Estalvi : 4.500 euros); eliminar
la subvenció del 50% dels menjars a restaurants de la gent gran perquè se’n beneficia
gent sense cap necessitat, etc.
PEL QUE FA A LES MESURES DE REACTIVACIÓ DE L’ECONOMIA

Globalment hi estem d’acord, i especialment, tal com li vam manifestar el 31 de gener,
pel que a les necessàries mesures a aprovar amb l’objectiu d’apuntalar el sector de la
construcció, tant important a casa nostra i per a aturar-ne l’hemorràgia de llocs de
treball directes o derivats, com n’informava recentment l’Associació de Contractistes
d’Obra (Acoda), preveient una pèrdua d’entre 1.000 i 1.500 treballadors al llarg del
2012.
En virtut de l’argumentació anterior li palesem l’abstenció de la nostra formació a
aquestes mesures per considerar-les clarament insuficients en vista de la nostra realitat
econòmica i financera; per no tenir en compte cap de les mesures referides per
Moviment Massanenc; i per no havent-nos permès participar en l’elaboració del
pressupost que, al nostre entendre, hauria d’haver integrat molts d’aquests aspectes.
Tot i renovant la voluntat de col·laboració i de mà estesa dels Consellers de Comú de
Moviment Massanenc en la recerca de solucions per a aquesta situació econòmicafinancera tant compromesa.”
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Només deixeu-me dir la sorpresa per part, en tot cas dels que estem a la comissió
Transversal. Com deia abans a l’introducció, aquestes eren les primeres mesures que
s’han treballat al mes de gener, 22 mesures concretes que ja estan d’aplicació i per tant
des del dia 2 de gener i fins el dia que es va fer la Comissió Transversal que va ser el dia
31 de gener doncs es va poder treballar i tancar aquestes mesures i per tant avui s’han
sotmès a aprovació i es tiraran endavant i evidentment durant tot el mandat, que no hi
hagi cap dubte, que es treballarà amb d’altres accions de contenció.
Aquí estàveu parlant també d’EMAP, i EMAP evidentment, com bé sabeu hi ha un
Consell d’Administració i també es treballa amb d’altres accions, aquí no les hem
presentat perquè ho estem treballant, ho estem avançant i el dia que es facin efectives,
lògicament es presentaran al Consell d’Administració d’EMAP. Aquí crec que hem de
fer una diferència i el que estem presentant per aprovació no són mesures futures que
farem d’aquí a dos mesos o cinc mesos, sinó que el que farem, el que avui aprovem són
coses que ja s’han treballat, que s’han consensuat inclús amb el personal del Comú de
La Massana i que per tant tiren endavant. Al futur el que es farà, evidentment que hi
haurà moltes altres coses i estem d’acord en diferents punts, d’altres menys. Com us
deia abans, la nostra idea es de fer més amb menys i no és d’eliminar serveis o anar a
reduir el benestar dels ciutadans de la Parròquia o tocar prestacions o serveis a la gent
gran. Però això ho podem parlar a la pròxima comissió Transversal que es farà aquest
final de mes de febrer i es treballarà, perquè de fet aquesta Transversal s’ha creat amb la
idea d’anar buscant accions i anar buscant mesures i estem una mica sorpresos per haver
avui tret aquí una mena de programa d’accions de quatre anys, quan de fet el que estem
fent es treballant el dia a dia, estem fent la gestió i per tant aprovem aquestes mesures de
contenció, que són com abans dèiem les primeres.
També hem de dir les coses com són i hem de dir les coses clares, varem fer aquesta
Comissió Transversal el dia 31 de gener on varem parlar-ne i varem estar d’acord, es va
fer alguna aportació que varem dir que en parlaríem i inclús després hem vaig reunir
amb el mateix cap de l’oposició el dia 16 de febrer i vaig proposar de que es poguessin
presentar conjuntament aquestes 22 mesures. Ens vareu dir que ho estudiaríeu i van
passar els dies i el dijous passat quan ja el Comú de La Massana havia fet l’ordre del
dia, perquè sabeu que s’ha de fer els dossiers i enviar-los a tots els Consellers de Comú
amb una anticipació, es quan ens vareu trucar, ens vàreu enviar un correu electrònic i
proposar d’altres accions. Jo en cap moment vaig dir que “ara no toca”, el que vaig dir

que moltes d’aquestes accions s’havien comentat amb comissions, que s’estaven
treballant i que el dia que les tinguéssim ben treballades i tancades lògicament les
presentaríem. Però algunes accions s’han de considerar amb un punt de vista global. El
que varem dir també, que el que no volíem fer era eliminar prestacions. Nosaltres ens
deguem també a un programa d’accions, a un programa electoral i no podem tampoc
anar en contra del que dos mesos abans varem explicar als ciutadans.
De EMAP se’n parlarà també en Consell d’Administració i també insistir de que aquest
final de mes hi haurà una altra Comissió Transversal, cada mes n’hi haurà una, en
sortiran moltíssimes i l’idea es que tot el mandat serà un mandat on anirem a buscar de
poder fer més amb menys, de reduir costos i per tant anirem aprovant d’altres mesures,
per això sempre hem dit que aquest era el primer paquet de mesures i per tant quan dius
primer paquet vol dir que segurament al cap d’uns mesos n’hi haurà un altre. La idea es
la mateixa, no canvia, es de treballar-les conjuntament, però si que aquestes havien de
ser ràpides i prendre-les a principis d’any com s’ha fet avui i per tant si no hi cap
inconvenient, sotmetem a aprovació aquestes mesures.
S’aproven amb nou vots a favor per part dels Consellers de Ciutadans Compromesos i
tres abstencions per part dels Consellers de Moviment Massanenc.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS afegeix,
No hem votat en contra, ens hem abstingut. Lo que li voldria dir és que hem fet aquestes
aportacions amb ànim positiu, em sembla que el moment econòmic-financer es delicat i
proposem mesures substancials i proporcionades a la situació global. Continuem amb
l’esperit renovant la nostra disposició a col·laborar en aquest sentit. Estem d’acord que
vam estar informats a la Comissió d’Estalvi d’aquestes mesures, les varem debatre i jo
mateix vaig fer l’aportació de diferents mesures de les quals algunes estan recollides
aquí, que no s’han tingut en compte, i això es així i a renovar la disposició de Moviment
Massanenc amb aquest tema. Jo diria el tema més important d’aquesta legislatura,
gràcies.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Nosaltres entenem que no fa falta entrar en cap mena de polèmica, simplement avui
aprovem unes primeres mesures, fruit d’una primera Comissió Transversal, d’aquí uns
dies n’hi haurà una segona i per tant anirem treballant conjuntament.
Intervenció
000030/2012-PROPDEP
Intervenció
Vista l’Ordinació de preus públics de data 19 de desembre del 2011, que fou objecte de
publicació al B.O.P.A. núm. 80, any 29, de data 28 de desembre de 2011.
Vist l’apartat B que regula la prestació de serveis
Atès que s’ha considerat necessari procedir a regular l’obtenció per part dels
administrats dels diferents tipus de contenidors destinats a la recollida d’escombreries i
residus.
Es modifica la Ordinació de Preus Públics com segueix:
ORDINACIÓ
ARTICLE PRIMER.-

S’afegeix l’article 4.B.12 i el seu contingut a la Ordinació de preus públics, el qual
queda redactat de la manera següent:
“Article 4.
4.B.12.- VENDA i REPOSICIÓ DE CONTENIDORS PER A ESCOMBRARIES O
PER LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
4.B.12.1.- Naturalesa jurídica.
El preu públic per la venda de contenidors domèstics de recollida selectiva
grava la venda d’aquest material per part del Comú .
4.B.12.2.- Subjectes passius
L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
el material.
4.B.12.3.- Import
L’import per l’adquisició és de :
- Contenidor envasos:
250,00 Euros / unitat
- Contenidor vidre:
260,00 Euros / unitat
- Contenidor cartró:
260,00 Euros / unitat
- Contenidor brossa:
240,00 Euros / unitat
En el cas de reposició dels contenidors, aquest preus , es veuran incrementats d’un 10%.
4.B.2.4.- El Pagament
El preu s’ha de satisfer directament a les oficines del Comú de la Massana.
El lliurament es farà efectiu un cop realitzat el pagament corresponent.
S’aprova per unanimitat aquest punt.
Intervenció
000030/2012-PROPDEP
Intervenció
Vista l’Ordinació tributària comunal de data 19 de desembre de 2011, que fou objecte
de publicació al B.O.P.A. núm. 80, any 23, del dia 28 de desembre de 2011.
Vist l’article 3 que regula la taxa per autorització d’obertura i/o el canvi de nom, de
radicació o de titular administratiu o d’objecte d’activitat.
Vist l’article 18 que regula l’impost de radicació d’activitats comercials,empresarials i
professionals.
Atès que el Comú de La Massana, vol impulsar i afavorir la creació de noves activitats
econòmiques, empresarials i professionals.
S’acorda la modificació de la Ordinació Tributària com segueix:
ORDINACIÓ
ARTICLE PRIMER.-

Es modifica el contingut de l’article 3 de l’Ordinació tributària, el qual queda redactat
de la manera següent:
“Article 3
TAXA PER AUTORITZACIÓ D’OBERTURA I/O EL CANVI DE NOM, DE
RADICACIÓ
O
DE
TITULAR
ADMINISTRATIU
O
D’OBJECTE
D’ACTIVITAT.
3.1.- Naturalesa jurídica i fet imposable.
La taxa en concepte de drets d’obertura de comerços, indústries, despatxos, oficines i
exercici de professions lliberals i activitats independents grava l’autorització d’obertura
d’un establiment en el terme de la parròquia de La Massana. Queda gravat per la
mateixa taxa el canvi de radicació o de titular administratiu o canvi d’activitat o el canvi
de nom comercial.
Constitueix el seu fet generador la realització de la funció administrativa d’autorització.
Tot canvi de titular administratiu serà considerat com una nova autorització de
radicació. En el cas que el canvi de titular es produeixi per dret de successió i dins el
primer grau de consanguinitat, no s’aplicarà la taxa.
Tots els canvis de radicació son considerats com una nova autorització administrativa.
No es considerarà canvi de radicació a efectes d’aplicació d’aquesta taxa, els canvis de
radicació d’un establiment dins del mateix edifici, a excepció que el canvi suposi passar
de l’interior de l’edifici a un local amb accés directe al carrer.
3.2.- Subjectes passius.
Són obligats tributaris d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i
obtenen l’autorització administrativa d’obertura o de canvi de radicació o titular d’una
activitat comercial, empresarial i professional al terme de la parròquia.
3.3.- Quota Tributària.
La quota tributària per l’autorització d’obertura i ampliacions d’activitats és de 350,00
Euros.
La quota tributària per l’autorització de canvi de nom, radicació, de titular administratiu
o d’objecte d’activitat és de 175,00 Euros.
3.4.- Període impositiu i meritament.
Els deutes tributaris derivats d’aquesta taxa es meriten a la data de lliurament de
l’autorització administrativa.
3.5.- Gestió de la taxa.
El Comú de La Massana realitza les funcions de gestió, liquidació, recaptació i
inspecció de la taxa.
3.6.- Liquidació.
El Comú d’acord amb les dades
liquidacions pertinents.

del registre de comerç procedirà a lliurar les

3. 7.- Notificacions.
El Comú comunica la liquidació mitjançant el document liquidatori corresponent on han
de constar, almenys, els següents elements:
1.- Identificació del subjecte passiu o dels subjectes passius.

2.- Fet imposable.
3.- Quota a satisfer.
4.- Període de pagament.
5.- Lloc i forma de pagament.
3.8.- Pagament.
El pagament de la quota resultant s’ha de fer efectiu en el moment del lliurament de
l’autorització administrativa per la radicació.
3.9.- Bonificacions.
A fi d’impulsar la creació de noves empreses a la Parròquia de La Massana, s’estableix
una bonificació del 100% sobre la taxa en concepte de drets d’obertura de comerços,
indústries, despatxos, oficines i exercici de professions lliberals i activitats
independents.
ARTICLE SEGON.Es modifica el contingut de l’article 18 de l’Ordinació tributària, el qual queda redactat
de la manera següent:
“Article 18
IMPOST DE RADICACIÓ D’ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I
PROFESSIONALS.
18.1.- Naturalesa jurídica i fet imposable.
L’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals grava
l’exercici d’una activitat comercial, empresarial o professional en el territori de la
parròquia de La Massana.
Constitueix el fet generador d’aquest impost l’exercici d’una activitat comercial,
empresarial o professional en el territori de la parròquia de La Massana.
Son activitats comercials, empresarials o professionals les que impliquin
l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun
d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la producció, realització o comercialització de
béns i serveis.
18.2.- Exempcions.
Gaudeixen d’exempció d’aquest impost les activitats agrícoles realitzades per persones
físiques.
18.3.- Subjectes passius.
L’obligat tributari d’aquest impost és la persona física o jurídica titular
administratiu de l’autorització de radicació de l’activitat comercial, empresarial i/o
professional.
A més tenen la condició d’obligats tributaris les entitats, com ara societats civils,
comunitats de béns i d’altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen
una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan realitzin activitats subjectes a
l’impost.
18.4.- Base de tributació.

La base de tributació d’aquest impost es determina en funció de l’activitat i dels metres
quadrats de la superfície d’explotació ponderada per un índex de localització.
La superfície d’explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de
l’activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les
seves plantes. Tanmateix només és prendrà com a superfície d’explotació el 40 % de la
superfície en els casos següents:
- Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o
productes de qualsevol classe, i, en general, a qualsevol aspecte de l’activitat de
què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d’aquesta
activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc.
- Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tots tipus.
- Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l’activitat
desenvolupada a títol principal no sigui d’aparcament.
Tal com preveu l’article 32.7 de la Llei de Finances Comunals s’estableix una quota
tributària mínima, aplicant el tipus de gravamen que correspongui al resultat de
multiplicar l’índex de localització per 20 metres quadrats per activitat, així com una
quota màxima de 300.000,00 Euros i els índex de localització següents:
S’estableixen quatre índex de localització diferents:
ÍNDEX DE LOCALITZACIÓ 2.
Població: La Massana.
Zona:
- De l’inici de l’avda. Sant Antoni fins arribar al nivell de l’edifici Les Entrades i Acàcia
B.
- De l’inici de l’avda. del Través fins a l’arribada al nivell de l’edifici del Pui.
- De l’inici de l’avda. del Ravell fins a l’arribada al nivell de la Casa Bauseli.
ÍNDEX DE LOCALITZACIÓ 1’5.
Població: Arinsal
Zona: Carretera d’Arinsal des del nivell de l’edifici de S.A.D.A.M., S.A. fins al nivell
de l’edifici de l’Hotel Solana.
INDEX DE LOCALITZACIÓ 0,5
Poblacions: Anyós, l’Aldosa, Sispony, Pal i Erts
Aquest índex de localització només s’aplica a les activitats següents:
• 52.48.91 comerç al detall especialitzat de records, flors i plantes artificials,
artesania, articles religiosos i bijuteria.
• 52.50.10 comerç al detall d’objectes de segona mà, en establiments
• 52.50.20 venda al detall d’antiguitats i objectes d’art antics, en establiments.
INDEX DE LOCALITZACIÓ 1
La resta de la parròquia.
En el supòsit que un comerç tingui entrada per més d’un carrer, a efectes de radicació,
es tindrà en compte el carrer d’índex superior.
18.5.- Tipus de gravamen:
El tipus de gravamen que s’aplica per a cada activitat és el següent:
ACTIVITAT

Preu/M2

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen
Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s’hi relacionen
Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s’hi relacionen
Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis
Extracció de minerals d'urani i de tori
Extracció de minerals metàl·lics
Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Indústries de productes alimentaris i begudes
Indústries del tabac
Indústries tèxtils
Indústries de la confecció i de la pelleteria
Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'art. marroquineria
Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria
Indústries del paper
Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Indústries químiques
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia
Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics
Fabricació de maquinària i materials elèctrics

0,72
0,72
0,72
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
0,72
3,61
0,72
0,72
0,72
0,72
3,61
1,44
3,61
7,22
7,22
7,22
0,72
0,72
0,72
3,61
3,61
Fabricació de materials electrònics; fabricació d’equips i aparells de ràdio, televisió
3,61
Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
3,61
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
3,61
Fabricació d’altres materials de transport
3,61
Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
3,61
Reciclatge
3,61
Producció i distribució d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
7,22
Captació, depuració i distribució d’aigua
7,22
Construcció
18,04
Venda de vehicles de motor
12,37
Manteniment i reparació de vehicles de motor
1,80
Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
3,61
Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris 1,80
Venda al detall de carburants per a l’automoció
7,22
Intermediaris del comerç 1eres matèries agràries, animals vius, 1eres matèries tèxtils,
productes semielaborats

Comerç a l’engròs de primeres matèries agràries i d’animals vius
Comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
Comerç a l’engròs de productes de consum, diferents dels alimentaris
Comerç a l’engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig

Comerç a l’engròs de maquinària i equips
Altres tipus de comerç a l’engròs
Comerç al detall en establiments no especialitzats
Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene

11,55
1,80
1,80
3,61
3,61
3,61
3,61
1,80
1,80
2,89

Altres tipus de comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats.
Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
Venda al detall d’antiguitats i objectes d’art antics, en establiment
Comerç al detall fora d’establiments
Reparació d’efectes personals i estris domèstics
Hotels
Albergs juvenils i refugis de muntanya
Càmping i caravàning
Apartaments turístics
Aparthotels
Xalets
Bungalows
Centre i colònies de vacances
Restaurants
Bars
Salons de te
Pubs
Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats
Altres tipus de transport terrestre
Transport aeri regular
Transport aeri discrecional
Manipulació i dipòsit de mercaderies
Altres activitats afins al transport
Activitats d’ agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme, i altres activitats
d’ajut al sector turístic

Organització del transport de mercaderies
Activitats postals i de correus
Telecomunicacions
Activitats del sistema financer, llevat de les activitats d’assegurances
Activitats d’assegurances, llevat de la Seguretat Social obligatòria
Activitats auxiliars del sistema financer
Activitats immobiliàries
Lloguer de maquinària i equips sense operari, d’efectes personals i estris
Activitats informàtiques
Recerca i desenvolupament
Altres activitats empresarials
Educació
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Activitats sanitàries
Activitats veterinàries
Activitats de serveis socials
Activitats de sanejament públic
Activitats associatives
Activitats cinematogràfiques i de vídeo
Activitats de ràdio i televisió
Altres activitats artístiques i d’espectacles
Activitats d’agències de notícies
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
Activitats esportives
Altres activitats relacionades amb l’esport

2,89
0,72
3,61
2,89
1,80
0,52
0,36
0,11
0,52
0,52
0,52
0,52
0,36
2,89
2,89
2,89
7,22
2,89
3,61
18,04
18,04
1,08
1,08
7,22
7,22
2,89
2,89
36,09
7,22
7,22
7,22
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
1,50
1,80
1,80
7,22
7,22
7,22
7,22
1,80
0,11
7,22

Activitats recreatives diverses
Activitats diverses de serveis personals

7,22
2,89

18.6.- Quota Tributària.
La quota tributària resulta d’aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.
18.7.- Període impositiu i meritament.
El període impositiu de l’impost és l’any natural. L’impost es merita el dia 1 de gener
de cada any.
En cas que l’activitat s’iniciï després del dia 1 de gener, l’impost es merita a la data
d’inici de l’activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el de l’inici de
l’activitat.
En cas que l’activitat finalitzi abans del dia 31 de desembre, la quota tributària es
calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals durant els quals s’ha dut a
terme l’activitat, inclòs el de finalització de l’activitat.
En el cas d’inici d’una activitat s’estableix una bonificació de la quota de liquidació
d’un 50% de l’import resultant de la quota de liquidació.
18.8.- Gestió de l’impost.
El Comú de La Massana realitza les funcions de gestió, liquidació, recaptació i
inspecció de la taxa.
El Comú no tramita els expedients de baixa de radicació d’activitats, ni canvi de
domicili, sense haver justificat abans el pagament de tots els deutes acreditats i no
prescrits per aquest impost.
18.9.- Liquidació.
El Comú d’acord amb les dades del seu registre procedirà a lliurar les liquidacions
pertinents.
18.10.- Notificacions.
El Comú comunica la liquidació mitjançant el document liquidatori corresponent on han
de constar, almenys, els següents elements:
1.- Identificació del subjecte passiu o subjectes passius.
2.- Fet imposable.
3.- Base de tributació.
3.- Quota a satisfer.
4.- Període de pagament.
5.- Lloc i forma de pagament.
6.- Mitjans d’impugnació amb indicació dels terminis i l’òrgan davant el qual s’han
d’interposar.
18.11.- Pagament.
El pagament de la quota resultant s’ha de fer efectiu en el termini d’un mes des de la
data de facturació de l’impost.
El pagament s’efectuarà per càrrec domiciliat a l’entitat bancària del país que el titular
designi o bé directament a les oficines del Comú de La Massana.
18.12.- Bonificacions.

a) En el cas d’inici d’una activitat s’estableix una bonificació de la quota de
liquidació d’un 50% de l’import resultant de la quota de liquidació.
b) A fi d’impulsar la creació de noves empreses a la Parròquia de La Massana, per
part de joves emprenedors, s’estableix una bonificació del 100% sobre la quota
de liquidació de l’import resultant de la quota de la liquidació i sobre la
contribució de l’any posterior a la mateixa.
S’entén com a jove emprenedor, els nous titulars administratius de l’autorització
de radicació de l’activitat comercial, empresarial i/o professional, els quals la
seva edat esta compresa entre els 18 i 35 anys.
L’Hble. Sr. David BARÓ informa,
Aquí arran de les mesures de contenció i reactivació que abans hem aprovat, es fan
diferents canvis amb l’idea d’aplicar precisament com es el cas per impulsar i afavorir
les activitats s’ha de modificar l’Ordinació tributària en el sentit de bonificar el que es la
taxa sobre el concepte de drets d’obertura de comerços, indústries i despatxos. El que es
fa es modificar la Ordinació Tributària afegint el punt 3.9 pel que són les bonificacions.
També es fa la bonificació d’una banda del punt 18.12, per la quota de bonificació de
liquidació d’un 50% de l’import que ja es feia però a més a més s’afegeix el punt b),
que es a fi d’impulsar la creació de noves empreses a la Parròquia amb joves
emprenedors, on es fa la bonificació al 100%.
S’aprova també aquest punt per unanimitat.
Administració general
000032/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
Proposició de Llei de Modificació de la llei general de les finances públiques pel que fa
referència al termini de prescripció i a proposta de tots els comuns d’Andorra.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Com be sabeu és un acord de la reunió de Cònsols que es va fer el 7 de febrer, ja se’n va
parlar en el seu dia i la idea es que tots els Comuns el que faran es passar-ho pels
diferents Consells de Comú i després es passarà aquesta proposició de Modificació de
Llei al Consell General per la seva aprovació i en paral·lel també la Modificació de la
Llei de Bases de l’Ordenament tributari i el perquè es com bé sabeu, se’n ha parlat
moltes vegades es va constatar un funcionament una mica anormal a l’hora d’executar
sancions i tributs administratius amb impagats. A més a més hi havia l’existència d’una
corresponsabilitat entre les administracions, el que es va dir es que cap dels Comuns
demandants no havia esgotat totes aquelles formules actualment al seu abast a fi
d’interrompre la institució de la prescripció. El que es va fer es establir el que recullen
els diferents preceptes, que en cas d’interrupció de la prescripció es reiniciarà el
còmput del termini de prescripció de tres anys que està legalment previst i per tant el
deutor perdrà el termini de temps transcorregut abans del moment de producció
d’aquella interrupció. Entre tots els Comuns s’ha nomenat una comissió de tres Cònsols
per anar a parlar amb el Consell Superior de la Justícia, també amb els grups
parlamentaris i entrar aquesta proposició de Llei a iniciativa de tots els Comuns per
intentar recuperar una part de tots aquests impagats.
Queda aprovat aquest punt per unanimitat.

Administració general
000033/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
Proposició de llei de Modificació de la llei de bases de l'ordenament tributari, a proposta
de tots els comuns d’Andorra.
Intervenció
000029/2012-PROPDEP
Intervenció
Aprovació dels crèdits reconduïts a l' any 2012, per un import de 687.751,11 Euros.

1
Incorporació de Romanent:2011-S/300/5100100/22752C

201200001936
REMV
2012/S/300/5100100/22752/

1.040,00

Estudis tècnics

Epígraf

Núm Bé

2
Incorporació de Romanent:2011-S/300/5140100/21200C

201200001937
REMV
2012/S/300/5140100/21200/

14.275,20

D'edificis i altres construccions + obra civil

Epígraf

Núm Bé

3
Incorporació de Romanent:2011-S/300/5140200/2173010C

201200001938
REMV
2012/S/300/5140200/2173010/

1.532,79

Enllumenat

Epígraf

Núm Bé

4
Incorporació de Romanent:2011-S/600/3130200/2268024C

201200001939
REMV
2012/S/600/3130200/2268024/

2.427,52

Centre de lleure per joves

Epígraf

Núm Bé

5
Incorporació de Romanent:2011-S/600/3130201/2268023C

201200001940
REMV
2012/S/600/3130201/2268023/

3,00

Centre d'esplai

Epígraf

Núm Bé

6
Incorporació de Romanent:2011-S/700/5330001/22701C

201200001942
REMV
2012/S/700/5330001/22701/

9.990,24

Neteja de boscos

Epígraf

Núm Bé

7
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1230100/22752C

201200001943
REMV
2012/S/200/1230100/22752/

573,00

Estudi tècnics

Epígraf

Núm Bé

8
Incorporació de Romanent:2011-S/400/4440100/21740C

201200001944
REMV
2012/S/400/4440100/21740/
Senyalització

3.420,76

1

Epígraf

Núm Bé

9
Incorporació de Romanent:2011-S/400/4450100/21300C

201200001945
REMV
2012/S/400/4450100/21300/

1.325,17

Maquinària, instal.lacions i equipaments

Epígraf

Núm Bé

10
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4440100/21740C

201200001946
REMV
2012/S/400/4440100/21740/

8.435,01

Senyalització

Epígraf

Núm Bé

11
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4440100/22130C

201200001947
REMV
2012/S/400/4440100/22130/

23.620,82

Vestimenta

Epígraf

Núm Bé

12
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4450100/21300C

201200001948
REMV
2012/S/400/4450100/21300/

436,82

Maquinària, instal.lacions i equipaments

Epígraf

Núm Bé

13
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4450100/22130C

201200001949
REMV
2012/S/400/4450100/22130/

69,25

Vestimenta

Epígraf

Núm Bé

14
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4450100/22190C

201200001950
REMV
2012/S/400/4450100/22190/

321,21

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

15
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4450200/22190C

201200001951
REMV
2012/S/400/4450200/22190/

1.170,00

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

16
Incorporació de Romanent:2011-N/400/4450400/21400C

201200001952
REMV
2012/S/400/4450400/21400/

1.183,21

Manteniment material de transport

Epígraf

Núm Bé

17
Incorporació de Romanent:2011-N/600/7510000/2268000C

201200001953
REMV
2012/S/600/7510000/2268000/

3.402,50

Promoció cultural, turistica i esportiva

Epígraf

Núm Bé

18
Incorporació de Romanent:2011-N/600/7510000/2268027C

201200001954
REMV
2012/S/600/7510000/2268027/

883,40

Despeses Oficina de Turisme

Epígraf

Núm Bé

19
Incorporació de Romanent:2011-N/700/5330002/2268000C

201200001955
REMV
2012/S/700/5330002/2268000/

131,40

Promoció cultural, turistica i esportiva

Epígraf

Núm Bé

20
Incorporació de Romanent:2011-N/700/5330003/21200C

201200001956
REMV
2012/S/700/5330003/21200/
d'edificis i altres construccions

539,79

2

Epígraf

Núm Bé

21
Incorporació de Romanent:2011-S/200/1210000/22000C

201200001957
REMV
2012/S/200/1210000/22000/

60,18

Material d'oficina ordinari

Epígraf

Núm Bé

22
Incorporació de Romanent:2011-N/500/4510200/2262000C

201200001958
REMV
2012/S/500/4510200/2262000/

14,00

Nadal i reis

Epígraf

Núm Bé

23
Incorporació de Romanent:2011-N/500/4510400/2268022C

201200001959
REMV
2012/S/500/4510400/2268022/

1.150,45

Escola de Música

Epígraf

Núm Bé

24
Incorporació de Romanent:2011-N/500/4510600/22010C

201200001960
REMV
2012/S/500/4510600/22010/

18,65

Premsa, revistes i llibres

Epígraf

Núm Bé

25
Incorporació de Romanent:2011-N/500/4510600/2262000C

201200001961
REMV
2012/S/500/4510600/2262000/

624,00

Festes i actes ludics biblioteca

Epígraf

Núm Bé

26
Incorporació de Romanent:2011-N/600/1210000/22761C

201200001962
REMV
2012/S/600/1210000/22761/

9.566,33

Desp. comunicació, pub. i impresions

Epígraf

Núm Bé

27
Incorporació de Romanent:2011-N/600/3130000/2268053C

201200001963
REMV
2012/S/600/3130000/2268053/

298,28

Programes i projectes socials

Epígraf

Núm Bé

28
Incorporació de Romanent:2011-N/600/3130100/22190C

201200001964
REMV
2012/S/600/3130100/22190/

36,02

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

29
Incorporació de Romanent:2011-N/600/3130100/2262000C

201200001965
REMV
2012/S/600/3130100/2262000/

1.912,94

Festes i actes ludics

Epígraf

Núm Bé

30
Incorporació de Romanent:2011-N/600/3130101/22790C

201200001966
REMV
2012/S/600/3130101/22790/

799,00

Concessió menjador gent gran

Epígraf

Núm Bé

31
Incorporació de Romanent:2011-N/600/3130200/2268024C

201200001967
REMV
2012/S/600/3130200/2268024/
Centre de lleure per joves

917,95

Epígraf

Núm Bé

32
Incorporació de Romanent:2011-N/600/3130201/2268023C

201200001968
REMV
2012/S/600/3130201/2268023/

545,46

Centre d'esplai

Epígraf

Núm Bé

33
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1210000/21200C

201200001969
REMV
2012/S/200/1210000/21200/

1.237,59

d'edificis i altres contruccions

Epígraf

Núm Bé

34
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1210000/22000C

201200001970
REMV
2012/S/200/1210000/22000/

102,00

Material d'oficina ordinari

Epígraf

Núm Bé

35
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1210000/22120C

201200001971
REMV
2012/S/200/1210000/22120/

2.843,24

Carburants calefacció

Epígraf

Núm Bé

36
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1210000/22190C

201200001972
REMV
2012/S/200/1210000/22190/

37,44

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

37
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1210001/22020C

201200001973
REMV
2012/S/200/1210001/22020/

55,57

Consumibles informàtics

Epígraf

Núm Bé

38
Incorporació de Romanent:2011-N/200/1230100/16300C

201200001974
REMV
2012/S/200/1230100/16300/

2.536,80

Despeses de formació de personal

Epígraf

Núm Bé

39
Incorporació de Romanent:2011-N/200/6110000/22761C

201200001975
REMV
2012/S/200/6110000/22761/

3.363,32

Desp. comunicació, pub. i impresions

Epígraf

Núm Bé

40
Incorporació de Romanent:2011-N/300/4410000/21200C

201200001976
REMV
2012/S/300/4410000/21200/

2.150,90

D'edificis i altres construccions + obra civil

Epígraf

Núm Bé

41
Incorporació de Romanent:2011-N/300/4410000/21210C

201200001977
REMV
2012/S/300/4410000/21210/

355,87

Manteniment central de desinfecció

Epígraf

Núm Bé

42
Incorporació de Romanent:2011-N/300/4410000/2173020C

201200001978
REMV
2012/S/300/4410000/2173020/
Xarxa d'aigües pluvials i residuals

2.577,24

Epígraf

Núm Bé

43
Incorporació de Romanent:2011-N/300/4410000/22172C

201200001979
REMV
2012/S/300/4410000/22172/

11,28

Utillatge vari

Epígraf

Núm Bé

44
Incorporació de Romanent:2011-N/300/4450300/22190C

201200001980
REMV
2012/S/300/4450300/22190/

1.965,48

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

45
Incorporació de Romanent:2011-N/300/5100100/22161C

201200001981
REMV
2012/S/300/5100100/22161/

8,53

Cartells d'obra

Epígraf

Núm Bé

46
Incorporació de Romanent:2011-N/300/5100100/22190C

201200001982
REMV
2012/S/300/5100100/22190/

2.449,48

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

47
Incorporació de Romanent:2011-N/300/5100100/22752C

201200001983
REMV
2012/S/300/5100100/22752/

874,60

Estudis tècnics

Epígraf

Núm Bé

48
Incorporació de Romanent:2011-N/300/5140100/21200C

201200001984
REMV
2012/S/300/5140100/21200/

6.232,24

D'edificis i altres construccions + obra civil

Epígraf

Núm Bé

49
Incorporació de Romanent:2011-N/300/5140200/2173010C

201200001985
REMV
2012/S/300/5140200/2173010/

7.990,87

Enllumenat

Epígraf

Núm Bé

50
Incorporació de Romanent:2011-N/300/5140200/2173011C

201200001986
REMV
2012/S/300/5140200/2173011/

35.000,00

Enllumenat de Nadal

Epígraf

Núm Bé

51
Incorporació de Romanent:2011-N/600/4520000/2268000C

201200001987
REMV
2012/S/600/4520000/2268000/

782,40

Promoció cultural, turistica i esportiva

Epígraf

Núm Bé

52
Incorporació de Romanent:2011-N/100/1110000/2260000C

201200001988
REMV
2012/S/100/1110000/2260000/

1.830,00

Atencions protocol.làries i de representació

Epígraf

Núm Bé

53
Incorporació de Romanent:2011-N/100/1110000/22690C

201200001989
REMV
2012/S/100/1110000/22690/
Altres despeses

1.366,74

3

Epígraf

Núm Bé

54

201200002146
REMVMOD
2012/S/200/1210001/64000/

Incorp. de remanents REMV

40.925,25

4

26.525,16

2

235.870,30

23

Aplicacions informàtiques

Epígraf

Núm Bé

55

201200002147
REMVMOD
2012/S/300/5110001/60727/

Incorp. de remanents REMV

Estabilització talussos

Epígraf

Núm Bé

56

201200002148
REMVMOD
2012/S/300/5150100/60910/

Incorp. de remanents REMV

Cadastre Comunal

Epígraf

Núm Bé

57

201200002149
REMVMOD
2012/S/400/4420000/60810/

Incorp. de remanents REMV

872,39

Contenidors i acondicionaments contenidors

Epígraf

Núm Bé

58

201200002150
REMVMOD
2012/S/600/1210000/40000/

Incorp. de remanents REMV

5.000,00

Govern d'Andorra

Epígraf

Núm Bé

59

201200002151
REMVMOD
2012/S/600/4520100/2268041/

Incorp. de remanents REMV

298,45

Esports d'estiu

Epígraf

Núm Bé

60

201200002152
REMVMOD
2012/S/600/4520101/2268000/

Incorp. de remanents REMV

415,25

Promoció cultural, turistica i esportiva

Epígraf

Núm Bé

61

201200002153
REMVMOD
2012/S/600/4520300/2268020/

Incorp. de remanents REMV

1.471,00

Activitats extraescolars

Epígraf

Núm Bé

62

201200002154
REMVMOD
2012/S/700/4420001/21020/

Incorp. de remanents REMV

161.076,13

16

Manteniments d'abocadors

Epígraf

Núm Bé

63

201200002155
REMVMOD
2012/S/600/7510200/2260000/

Incorp. de remanents REMV

3.570,24

Despeses de representació

Epígraf

64
Incorp. de remanents REMV

Núm Bé

201200002157
REMVMOD
2012/S/600/7510200/22761/
Despeses de publicitat, comunicació i promoció

25.000,00

2

Epígraf

Núm Bé

65

201200002158
REMVMOD
2012/S/600/7510200/22780/

Incorp. de remanents REMV

1.838,20

Pàgina Web i newsletter

Epígraf

Núm Bé

66

201200002159
REMVMOD
2012/S/600/7510200/22752/

Incorp. de remanents REMV

20.392,80

2

687.751,11

68

Assessoraments

Epígraf

Núm Bé

TOTAL Euros:

L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Simplement dir que és la despesa que es va comprometre al pressupost del 2011 que es
recondueix al pressupost del 2012.
S’aprova per unanimitat.
Serveis Públics
000049/2011-PROPDEP
Serveis Públics
Aprovació dels noms de carrers de la parròquia següents:
- Carrer de la Rectoria
- Carrer de les Codolles (Urb. Borda Fonta)
Serveis Públics
000170/2011-PROPDEP
Serveis Públics
Aprovació de diferents noms de carrers al poble de La Massana.
Plànol 1:
1. Carrer Balcó de Dalt.
2. Carrer balcó de Baix.
3. Passatge dels Plans.
4. Passatge de les Codolles.
Plànol 2:
1. Carrer Camp de Dalt.
2. Camí dels Collets.
3. Camí dels Plans (passat a Carrer dels Plans).

Plànol 3:
1. Camí del Carbadiu.
2. Carrer dels Camps.
3. Camí de la Planella.
Plànol 4:
1. Carrer de la Serradora.
2. Carrer de La Bòvila.
Plànol 5:
1.

Camí de la Font Roja.

2.

Camí dels Horts.

Plànol 6:
1.

Camí de les Fontetes.

2.

Carrer Causes Pies.

Plànol 7:
1.

Carrer de Cal Teixidó.

S’aprova per unanimitat.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS demana,
Una petita observació només, el Camí del Carbadiu es públic o es privat? Allí hi ha un
rètol que posa propietat privada.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
A priori semblaria que hi hauria una part de públic i una part de privat. De totes maneres
ho mirarem amb el departament de Serveis Públics. Si hi hagués algun canvi es
comunicaria.
Serveis Públics
000071/2011-PROPDEP
Serveis Públics
S’aprova un nou nom de carrer al poble de Sispony, “Carretera dels Brecals”, que va
des del Cementiri del Bosc de la Quera fins a la Serra de l’honor.

Serveis Públics
000052/2011-PROPDEP
Serveis Públics
Aprovació de diferents noms de carrers al poble de Sispony:
- Carrer de l'Hortal Baró
- Passatge de Sant Joan Vell
- Passatge de Les Comes
- Camí dels Brecals
- Antic Camí Ral
- Carrer del Colomer
- Carrer Hortal Teixidó
S’aprova per unanimitat.
Serveis Públics
001694/2011-SOL·LICITUD
RIBA SABATE,JAUME
Vist que el Pla d’ordenació i urbanisme parroquial preveu a La Massana, en la zona
coneguda pel Ravell la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-059, a desenvolupar per
mitjà de pla parcial, en el supòsit que l’execució urbanística sigui desenvolupada pel
sector privat.
Vist el projecte de pla parcial promogut per la totalitat dels propietaris de la unitat
d’actuació E-059.
Vist que el projecte de pla parcial concerneix els propietaris següents: Jaume Riba
Sabaté i Gil Riba Sabaté.
Vist l’informe preceptiu favorable de data 28 de novembre de 2011 de la Comissió
Tècnica d’Urbanisme de l’ajustament dels límits de la unitat d’actuació sense que no
suposi 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.
Vist la conformitat de la documentació del pla parcial amb la normativa en vigor i amb
el POUP de la parròquia, havent-se sotmès el projecte a informació pública, de
conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei General d’Ordenació del territori
i urbanisme, i no havent-se presentat cap al·legació.
El Comú de la Massana, per decisió del Consell de Comú de data d’avui, acorda:
Aprovar definitivament el pla parcial de desenvolupament de la unitat d’actuació de
sòl urbanitzable E-059 i ordenar la publicació del present Decret al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Com bé diu tot l’exposat, es tracta de fer una aprovació definitiva d’aquest pla parcial.
Es una qüestió que com bé sabeu seria una competència de la Junta de Govern, però tal
com es va parlar en el seu dia, no tenim cap problema de que els plans parcials passin
també per Sessió de Comú, així ens varem comprometre i així ho fem i per tant a partir
d’aquí s’ordena la publicació al BOPA.

S’aprova per unanimitat.
Juntes de Govern.
Es ratifiquen els acords de les Juntes de Govern del 11 de gener 2012 fins al 8 de febrer
2012, amb nou vots a favor de Ciutadans Compromesos i tres abstencions per part de
Moviment Massanenc.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:00 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari

