1

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 24 DE MAIG DE 2012

Avui 24 de maig de 2012, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
3
4
5
6
7
8
9
91
92

Cònsol Major
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller
Conseller

David Baró Riba
Olga Molné Soldevila
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
2
90

Cònsol Menor
Conseller

Raul Ferré Bonet
Robert Albós Saboya

S’obra la sessió donant lectura al següent ORDRE DEL DIA:
1. Presa de jurament d’un desener.
2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
3. Presentació de la memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer
trimestre del 2012.
4. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari.
5. Aprovació, si escau, de preus públics.
6. Atorgament, si escau, de la subvenció a l’Esquí Club Arinsal-Pal
7. Aprovació, si escau, de dos avals.
8. Informació sobre l’aprovació definitiva d’un pla parcial.
9. Aprovació, si escau, d’un conveni.
10. Informació dels acords presos en Juntes de Govern.
L’Hble. Sr. David BARÓ, Cònsol major diu,
El que proposem es d’incloure a l’ordre del dia una proposta d’aval per la societat
EMAP, per la renovació d’un “confirming” amb l’entitat de Banc de Sabadell, per un
import de 400.000,- € i també demanar de facultar al Cònsol Major per a signar dit aval.
Si ningú no hi te cap inconvenient ho inclouríem a l’ordre del dia.
Administració general
000001/2012-P.F.ORDRE
Administració general
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S’acorda avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL SAU
(EMAP SAU) per la renovació del confirming amb l’entitat Banc de Sabadell, per un
import de quatre-cents mil euros (400.000€) (data de la renovació 1 de juliol de 2012).
Es faculta a l’Hble. Sr. David Baró Riba, Cònsol Major per a signar dit aval.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
Sobre aquest punt nou per incloure a l’ordre del dia no hi tinc res en contra, el pot
incloure, l’única cosa que m’estranya es que vist que es un “confirming” amb una data
de renovació de l’1 de juliol, i que vol dir que es una cosa que té com a mínim un any
d’antiguitat, que Vostè se’n doni compte ara a última hora. Es nota una mica
d’improvisació i en els temps que corren, la situació econòmica i financera d’EMAP,
trobo que ho podia preveure. A part això te tot el meu suport per tirar endavant aquest
“confirming” i dir-li simplement una mica més de previsió en aquests temes.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
No es que sigui un tema d’improvisació o de manca de previsió, senzillament aquest
“confirming” abans estava a nom del Comú de la Massana, i ara al renovar-se s’aprofita
per regularitzar-ho i per tant ara passa a estar a nom d’EMAP SAU però per fer el canvi
el Comú l’ha de tornar a avalar.
Aquest punt queda inclòs i si esteu tots d’acord queda aprovat.
El primer punt de l’ordre del dia real era la presa de jurament de desener de La
Massana, i per qüestions personals avui no podrà ser i el que farem es posposar aquesta
qüestió al pròxim Consell de Comú.
A continuació s’aprova per unanimitat l’acta de la Sessió de data 29 de març de 2012.
RELACIÓ D’ACORDS
Intervenció
000092/2012-PROPDEP
Intervenció
Es presenta la memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer trimestre del
2012.
L’Hble. Sr. Miquel Llongueras, Conseller de Finances intervé dient,
Avui presentem la memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer
trimestre del 2012, a títol informatiu, tal com marca la Llei de finances comunals i
després d’haver estat presentada en la darrera Comissió de Finances de data 16 de maig
de 2012.
La memòria indica l’estat de comptes a data 31 de març del 2012, és a dir, fa un retrat
en un moment puntual i, per tant, aquest retrat no ens permet fer amb certesa
extrapolacions o projeccions de com es tancaran els comptes a finals d’any.
En data 31 de març de 2012 s’han realitzat les següents modificacions pressupostàries:
S’ han reconduït romanents de crèdit per un import de 687.751,11€ que corresponen a
adjudicacions realitzades en anys anteriors (abocadors, i cadastre la major part).
Pel que fa a l’execució provisional de les despeses a data 31 de març ascendeixen a
3.432.826,98€; és a dir una execució del 30 %. Tot i l’aportació realitzada a Emap de
500.000€, les despeses només s’han incrementat en 30.000€.
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La liquidació de les despeses corrents, durant aquest trimestre ha estat del 28 % del
pressupostat per a l’exercici, un 17% menys que en el mateix període de l’any anterior;
Les despeses de personal, la liquidació ha estat de 943 mil euros el que correspon 24%
del previst per l’exercici (24.000€ menys que en el passat exercici).
El consum de béns corrents i serveis, la liquidació ha estat del 22 % del previst per
l’exercici. (418.000 € menys que en el passat exercici).
Les despeses financeres, s’han liquidat el 24 % del previst per l’exercici.
Les transferències corrents, la liquidació d’aquest capítol ha estat de 670.364 €, el 77 %
del pressupostat .
La liquidació de les despeses de capital, ha estat durant aquest primer trimestre de
62.396,56 €, un 7,32% del pressupostat.
La execució de les despeses de capital es correspon integrament a l’execució de les
despeses d’inversió.
La liquidació d’actius i passius financers ha estat la següent:
Actius financers, s’han executat 501.672,64 €, el 100% del pressupostat, que es
l’aportació del Comú a la societat EMAP, SAU.
Passius financers, s’han executat el 25 % dels previstos per l’exercici que es correspon
a retorn d’endeutament (amortització).
Pel que fa als ingressos, la liquidació ascendeix a 2.609.573,39 €, una execució del 24
% de l’import previst ingressar durant tot l’exercici;
Impostos directes 195.942,48€, dels quals destaquem:
177.086€ de l’impost sobre la residència, corresponent a la facturació de taxes, tributs i
serveis.
11.912€ d’impostos sobre el capital corresponent a l’impost sobre construcció.
6.945€ corresponent a altes de l’any en concepte dels altres impostos directes.
Impostos indirectes 115.527€, corresponents a la liquidació de l’impost de
transmissions patrimonials del primer trimestre del 2012.
Taxes i altres ingressos 535.519,67€, dels quals destaquem:
-218.592€ corresponents a la facturació de la taxa de serveis comunals, facturada
conjuntament amb l’impost de taxes, tributs i serveis.
-153.498,36€, és la facturació del consum d’aigua potable del primer trimestre de 2012.
- 65.647€ en concepte del centre d’esplai, activitats culturals i extraescolars).
Transferències corrents, 456.391,43 €, corresponents al primer trimestre de l’exercici
corresponents a la Llei de transferències.
Ingressos patrimonials s’han liquidat 8.627,34 €.
Transferències de capital: s’ha liquidat 1.297.565,73 que correspon al primer trimestre
del que estableix la Llei qualificada de transferències als Comuns.
Com hem vist en aquests moments els comptes del Comú, reflecteixen que
l’endeutament global es continua reduint, durant aquest trimestre ho fa d’1,185 milions
d’euros, passant de 42.111.188,76 € a 40.925.964,76 €.
Ara bé, aquesta xifra ens l’hem de prendre com a orientativa de la tendència ja que, com
deia, es tracta de l’estat dels comptes en un moment molt concret.
L’execució de les despeses durant aquest primer trimestre de l’any 2012 ha estat 28,03%,
mentre els ingressos liquidats han estat el 23,06% dels previstos inicialment.
Tot i que tal com hem indicat el tancament del primer trimestre de l’exercici no permet
realitzar extrapolacions donat que es un retrat fins el 31 de març. Però sí que veiem
indicadors que comencen a mostrar el resultat tant de les mesures de contenció de les
despeses corrents com la reducció del quadre d’endeutament que s’ha reduït en un 3 %.
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El Comú de la Massana continua ferm en el pronòstic d’acabar l’exercici amb el resultat
previst, situació que s’anirà visualitzant durant els propers trimestres ja que resta
executar una part molt important del pressupost de l’exercici.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Ja sabeu que es amb compliment de l’article 98 de la Llei 10/2003 que els comuns han
de presentar liquidacions provisionals cada trimestre abans d’un període determinat.
Intervenció
000043/2012-PROPDEP
Intervenció
Vista la necessitat de realitzar diferents obres d’embelliment al casc antic dels pobles de
la Massana i de Sispony.
Atès que no hi ha dotació pressupostària prevista a tal efecte dins el pressupost pel
exercici 2012.
S’acorda l’aprovació de l’Ordinació següent:
Crèdit extraordinari destinat a la partida 300/5140301/60710 – Embelliment casc antic,
per un import de 34.848,57 €.
Crèdit extraordinari destinat a la partida 300/5140302/6073020 – Xarxa aigües pluvials
i residuals, per un import de 34.001,43 €.
Aquests crèdits extraordinaris es financen mitjançant el crèdit disponible a la partida
300/5140300/6073000 – Urbanitzacions d’un import de 68.850 €.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Això es fruit d’un treball de la comissió de Serveis Públics, és un crèdit extraordinari
que no genera nou endeutament sinó que el que es fa es traspassar una quantitat d’una
partida a una altra amb l’objectiu de fer diferents inversions i millores en cas antic,
concretament una actuació a la plaça de l’església de La Massana a nivell de les escales
d’accés, vàries actuacions d’embelliment a la Parròquia i també de refer el col·lector del
carrer major de Sispony i també els pluvials. Això es finança per una partida que hi
havia pressupostada a Urbanitzacions, i per tant no genera nou endeutament.
S’accepta aquesta proposta amb vuit vots a favor i dues abstencions per part dels
Consellers de Moviment Massanenc.
Esports i Joventut
000060/2012-PROPDEP
Esports i Joventut
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 afegir els preus de les setmanes joves.
Es modifica la Ordinació de Preus Públics com segueix:

ORDINACIÓ
ARTICLE PRIMER.-
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S’afegeix l’apartat j) a l’article 4.B.8 i el seu contingut a la Ordinació de preus públics,
el qual queda redactat de la manera següent:
Article 4.B.8
j) Setmanes joves 2012:
• Vela preu resident: 400,00 Euros.
• Vela preu resident amb descompte: 315,00 Euros.
• Vela preu no resident: 485,00 Euros.
• Vela preu no resident amb descompte: 410,00 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu resident: 115,00 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu resident amb descompte: 100,00 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu no resident: 287,50 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu no resident amb descompte: 250,00 Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu resident: 143,75 Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu resident amb descompte: 125,00
Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu no resident: 295,00 Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu no resident amb descompte:
250,00 Euros.
• Enrotlla’t preu resident: 58,00 Euros.
• Enrotlla’t preu resident amb descompte: 50,00 Euros.
• Enrotlla’t preu no resident: 118,00 Euros.
• Enrotlla’t preu no resident amb descompte: 100,00 Euros.
• Hoquei gel preu resident: 34,50 Euros.
• Hoquei gel preu resident amb descompte: 30,00 Euros.
• Hoquei gel preu no resident: 74,75 Euros.
• Hoquei gel preu no resident amb descompte: 65,00 Euros.
• Colònies joves: entre 200 i 230 Euros.
S’accepta aquest punt per unanimitat.
Esports i Joventut
000420/2011-CONTRACTACIÓ
ESQUI CLUB ARINSAL-PAL
S’atorga la subvenció de l’any 2012 a l’Esquí Club Arinsal-Pal, per un import de
120.000 euros.
L’Hble. Sr. Robert CALL fa constar,
Vull aprofitar el moment aquest ja que es el cas més important que ens ha pogut passar
a la Comissió, es que en el moment de treballar en les Comissions s’acorda alguna cosa
dintre de la Comissió i al moment de fer l’altra Comissió que es llegeix l’acta anterior,
com que es tracta de punts que sobrepassen els 3.000 €, el punt aquest de l’ordre del dia
no surt reflectit lo que s’ha dit a la Comissió.
Ho he demanat en Comissió i em diuen que passa a la Junta de Govern, però si que
voldria que quedessin reflectides les aportacions o les protestes que hem fet i de tots els
temes que es parlen en Comissió, perquè en aquest cas jo mateix a la Comissió hi vaig
fer alguna protesta i també alguna aportació però no queda mai reflectit enlloc, les
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paraules i les propostes i lo que es pugui fer des de la minoria no quedarà mai reflectit
enlloc i ningú pot saber el que s’ha parlat en aquella Comissió. Per això jo demanaria
que dintre de les actes de les Comissions que hi figuri tot.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
Gràcies, és una aportació constructiva. De fet a la majoria de les Comissions, les
aportacions dels membres de la minoria hi consten. En qualsevol cas a la Comissió
Transversal s’afegeix tot el que es parla i en general a les altres Comissions també.
Potser es tracta d’una errada o un fet puntual, no se si la Consellera vol intervenir?
L’Hble. Sra. Natalia CUSNIR intervé dient,
Tal i com comenta el Conseller de l’oposició, a la lectura de l’acta de la comissió
anterior només sortien els punts que s’havien aprovat i amb els que l’oposició havia fet
una menció o algun comentari o alguna recomanació no sortia res.
Vam acordar en la Comissió passada que des de la secretaria intentarien fer la nova
redacció de l’acta i de fet està pendent de signatura tal i com he comentat per fer
constància.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000006/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL S.A.U.
(E.M.A.P., S.A.U.) per la renovació de la pòlissa de crèdit amb l’entitat bancària
CRÈDIT ANDORRÀ, per un import de NOU-CENTS MIL EUROS (900.000 €), amb
una durada d’un any (del 1 de juny del 2012 al 31 de maig del 2013).
I es faculta a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major, per a signar dit aval.
Administració general
000006/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda avalar, en qualitat d’accionista únic de la societat ESTACIONS DE
MUNTANYA ARINSAL/PAL S.A.U. (E.M.A.P., S.A.U.), propietària a la vegada del
66,66 % de l’accionariat de la societat VALLNORD S.A., per la renovació de la pòlissa
de crèdit per la durada d’un any, que VALLNORD S.A. té contractada amb l’entitat
CRÈDIT ANDORRÀ d’un import de 1.800.000,- €, i pel percentatge del 66,66 %
corresponent de la mateixa.
Es faculta a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol major per signar dit aval.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí es tracta de dues renovacions de pòlisses de crèdit, una d’EMAP i l’altra de
VALLNORD, es tracta d’un tràmit que s’ha de fer cada any.
S’aproven aquestes dues renovacions per unanimitat.
Serveis Públics
000132/2012-SOL·LICITUD
ASSOCIACIO PROMOTORA URBANISTICA DE PLANA MORELL
Vist que el Pla d'ordenació i urbanisme parroquial preveu a Anyós, en la zona coneguda
per Plana Morell la unitat d'actuació de sòl urbanitzable E-105, a desenvolupar per mitjà
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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-105.
Vist que havent-se verificat la conformitat de la documentació del Pla parcial amb la
normativa en vigor i amb el Poup de La Parròquia, s’ha sotmès el projecte a informació
pública, de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Lgotu, sense que s’hagin
formulat al·legacions, ni observacions, i sense que hagi estat adient que el Comú
proposi rectificacions o esmenes al projecte.
Vist que el projecte de la 2ª modificació de pla parcial concerneix els propietaris
següents: Francesc Molné Torres, Antoni Molné Torres, Antoni Duedra Grau, Joan
Casajuana Garrigós i Francesc Torres Falip.
Vist l’edicte d’aprovació provisional de data 15 de febrer de 2012.
El Comú de la Massana, en la seva Junta de Govern de data 5 d'abril de 2012, va
acordar:
L’aprovació definitiva de la 2ª modificació puntual del pla parcial de desenvolupament
de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-105.
I ordena la publicació del present Decret al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Contra el referit decret pot interposar-se recurs d’alçada en el termini de 13 dies davant
la Comissió Tècnica d'Urbanisme, d’acord amb el que estableix l’article 146 de la
LGOTU, sense perjudici de l'executorietat del Pla parcial a partir de la publicació de la
present decisió.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
La inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia és fruit de l’acord que varem agafar tots
plegats a principis d’any en aquesta mateixa sala. Ja sabeu que tot el que sigui plans
parcials, ja siguin provisionals o ja siguin definitius, es passen per Comissió, per Junta
de Govern, i el que es va acordar es que es passarien també per Sessió de Comú, i així
ho fem, per ser el màxim de transparents possibles.
Es ratifica aquest punt per unanimitat dels Consellers.
Cultura i educació
000055/2012-PROPDEP
Biblioteca
S’acorda la signatura del conveni per la realització del carnet únic de biblioteques entre
la biblioteca pública de Govern i les Biblioteques Comunals, i es faculta a l’Hble. Sr.
David BARÓ RIBA, Cònsol Major del Comú de la Massana, per signar dit document.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquest és un conveni que ja s’ha fet públic, que el firmaran el Ministre de Cultura i
d’altra part tots els Comuns i es fa per facilitar l’intercanvi i la remesa de documents, de
llibres, amb un carnet únic.
S’aprova per unanimitat.
Juntes de Govern
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
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Totes les actes de les Juntes de Govern s’han tramès amb la suficient antelació, per
informació, estem parlant de l’acta del 7 de març, del 13 de març, del 21 de març, del 28
de març, del 4 d’abril, del 18 d’abril, del 25 d’abril i del 2 de maig,
L’Hble. Sr. Jordi SERRA fa constar,
L’única cosa, dir-li que quan Vostè ens dóna la relació de propostes demano si ens
pogués donar també la relació de les actes de les Juntes de Govern, no la tenim i no
sabem quantes se’n aproven.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
No hi ha cap problema, nosaltres les anem posant a les vostres cubetes a mida que es
van aprovant i a partir d’ara també us adjuntarem la relació.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
Moltes gràcies.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:30 s’acaba la reunió.

Vist i plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari

