ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2015

Avui 24 de setembre de 2015, a les 12.00 hores te lloc a Casa Comuna de La Massana
una reunió de Consell de Comú:
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EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
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Consellera

Jael POZO LOZANO

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 les Actes de les dues sessions anteriors.
2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 30 de juny del 2015.
3. Aprovació, si escau, de diversos suplements de crèdit.
4. Informació de l’adjudicació d’unes Obres.

5. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de
juliol i 26 d’agost.
El cònsol diu què abans de començar amb l’ordre del dia vol, en nom de tot el Consell
de Comú, fer-li un reconeixement a la Sra. Ivette DUMONT, què ha arribat fa uns
moments a la sala. Com és ben sabut, cada vegada que un treballador del Comú de La
Massana arriba a la jubilació, és tradició del Consell de Comú fer un agraïment molt
sincer, en nom de tot l’equip polític present i també del personal del Comú i també en
nom dels ciutadans de La Massana. La Ivette DUMONT portava 10 anys treballant amb
una total col·laboració, una gran predisposició al servei de la parròquia i del Comú. És
una persona que mai l’hem vist enfadada, sinó sempre molt somrient. Per tant és un
honor avui fer aquest agraïment molt sincer per la feina feta aquests 10 anys. Desitgem
que tinguis molts èxits en aquesta nova etapa perquè te la mereixes.
En nom de tot el Comú, el cònsol fa l’entrega d’un obsequi a la Sra. DUMONT, una
placa, per què la pugui conservar i pensar que ha estat treballant al servei de la
parròquia durant 10 anys. La Sra. Ivette diu que està molt contenta amb el Comú de La
Massana i que si el Comú mai la necessita, ella vindrà per ajudar de tot cor.
RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de les Actes de les dues sessions anteriors.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu que aquestes dues Actes s’han tramés a tots els membres
del Consell de Comú amb la deguda antelació, demana si hi ha alguna demanda
d’informació sobre alguna d’elles en concret i no havent-hi cap, s’aproven per
unanimitat les Actes dels Consells de Comú de dates 4 de juny i 15 de juliol.
2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 30 de juny del 2015.
Intervenció
000067/2015-PROPDEP
Intervenció
Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes a 30 de
juny del 2015.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu que, com ja és tradicional, cada 3 mesos es va presentant
la liquidació, i dóna el torn de paraula a l’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS.
Avui presentem la memòria explicativa de l’execució pressupostària del segon trimestre
de l’exercici 2015, 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 17 de
setembre de 2015.
La memòria indica l’estat de comptes a data 30 de juny del 2015, és a dir, fa un retrat en
un moment puntual tot i que ja ens permet fer una projecció de com es tancaran de nou
els comptes del Comú de la Massana, gràcies a l’aplicació, des de l’inici del mandat,
d’un rigorós paquet de mesures de contenció de la despesa i reactivació de l’economia,
inclòs en el Pla de viabilitat.
El retrat és similar al del primer semestre exercici del pressupost de l’any passat, ja que
també presenta un superàvit de 1.551.391,62 euros. (a 30 de juny del 2014 el superàvit
era de 2.332.782,47).

Aquest és el quart exercici que ens proposem tancar amb superàvit i amb una reducció
dràstica de l’endeutament, ja que a finals d’any preveiem que la rebaixa sigui de
d’onze milions d’euros, enlloc dels deu que havíem apuntat a l’inici de l’exercici.
De moment, a dia d’avui, el deute està fixat en 14,9 milions d’euros, cosa que
representa una reducció del 9,1% respecte a finals de l’exercici 2014 i el saldo de
tresoreria positiu es de 3,5 milions d’euros que tenim dipositat a les caixes dels bancs.
Aquestes són les dades més significatives de la memòria, però tot seguit exposaré de
forma detallada els diferents apartats:
I. Modificacions pressupostàries
A data 30 de juny del 2015 s’han realitzat les següents modificacions pressupostàries:
• S’ han reconduït romanents de crèdit per un import de 444.817,81 €
• S’han realitzat crèdits extraordinaris per un import de 434,72 €
• S’han realitzat suplements de crèdit per un import de 104.282,25 €
• S’han generat crèdits per un import de 36.908,90 €
• S'han realitzat ampliacions de crèdits per un import total de 13.277,72 €
No s’han realitzat transferències de crèdit durant aquest període.

II. Execució de despeses
Pel que fa a l’execució provisional de les despeses, ascendeixen a 4.749.041,82 €, és a
dir una execució del 37,63%, un 6% inferior a la del mateix període de l’exercici
anterior.
La liquidació de les despeses corrents, durant aquest segon trimestre, ha estat del 48%
del pressupostat per a l’exercici, també un 2,5% més que en el mateix període de
l’exercici anterior.


Despeses de personal: la liquidació ha estat de 1,7 milions d’euros, el que
correspon al 46,29% del previst per l’exercici i un 1,5% menys que el mateix
període de l’exercici anterior.



Consum de béns corrents i serveis: la liquidació ha estat del 38,20% del
previst per l’exercici.



Despeses financeres: s’han liquidat el 47,87% del previst per l’exercici.

•

Transferències corrents: la liquidació d’aquest capítol ha estat de
827.224,28 €, el 97,16 % del pressupostat.



Despeses de capital, durant aquests sis primers mesos han estat de
282.399,16€; un 15,04% del pressupostat es correspon íntegrament a
l’execució de les despeses d’inversió (la inversió compromesa a 30 de juny
era de 1,316 milions).



Passius financers; s’han executat el 50,02% dels previstos per l’exercici que
es correspon a retorn d’endeutament, és a dir, a l’amortització.

III. Execució d’ingressos
L’execució provisional fixa els ingressos en 6.300.433,44€, cosa que representa una
execució del 51,53% dels ingressos previstos.
1. Impostos directes 1.227.281,56 €, un 63,16 % del previst per a l’exercici, dels
quals destaquem:
•

182.735,68 € en concepte d’impostos sobre la residència, corresponent a la
facturació de l’impost de taxes, tributs i serveis per l’any 2015.

•

27.469,37 € corresponents a l’impost sobre la construcció.

•

784.156,74 € corresponents a altes de l’any en concepte de l’impost sobre la
propietat edificada.

•

13.127,9 € corresponents a altes, baixes i modificacions de l’any en concepte
de l’impost de radicació d’activitats comercials i empresarials.

•

219,791,87 € corresponents a la facturació de l’impost sobre els rendiments
arrendataris.

2. Impostos indirectes
•

S’han liquidat 184.325,60 € corresponents a la liquidació de l’impost de
transmissions patrimonials del primer trimestre del 2015, representant el
51,2% del previst recaptar durant aquest exercici.

3. Taxes i altres ingressos 1.052.308,23 €, dels quals destaquem:
• 456.383,03 € corresponents a la taxa de serveis comunals facturada
conjuntament amb l’impost de taxes, tributs i serveis i l’impost sobre la propietat
immobiliària.
• 151.229,39 € corresponents a la facturació del consum d’aigua potable del
primer trimestre del 2015.
• 53.801,65 € en taxes sobre la propietat immobiliària (drets d’edificar, drets
de connexió a la xarxa de col·lector i aigua, lloguer de comptadors d’aigua).
• 190.951,09 € en concepte del centre d’esplai, activitats culturals i activitats
extraescolars.
• 18.000 € en concepte d'utilització de l’abocador comunal.
• 19.344,45 € en concepte de la cessió obligatòria del pla d’urbanisme.
• 21.420 € en concepte de guals i reserves especials

• 10.117,6 € en concepte d’ocupació de via pública
4. Transferències corrents 662.628,41 €
Dins aquest capítol trobem les transferències corrents rebudes del Govern per
un total de 601.677,48 €, 15.000,00 € corresponents a aportacions d'entitats
privades, i 45.834,03 € en concepte del programa del servei d’ocupació
temporal d’empleats.
5. Ingressos patrimonials s’han liquidat 36.424,74 €.
6. Transferències de capital; s’han liquidat 3.137.464,90 € que corresponen al
primer i segon trimestre del que estableix la Llei qualificada de transferències als
Comuns.
IV. Resultat pressupostari
L’execució de les despeses durant aquests primer semestre de l’any 2015 ha estat de
4.749.041,82 €, mentre que els ingressos liquidats han estat 6.300.433,44 €.
Per tant el resultat pressupostari a 30 de juny de 2015 és d’un superàvit de
1.551.391,62 €.
V. Tresoreria
A 30 de juny del 2015 el saldo positiu de tresoreria del Comú és de 3.524.104,17
€.
VI. Endeutament
Al tancament d’aquest primer semestre l’endeutament global del Comú es situa en
14.878.676,71€.
Hem passat de tenir un endeutament a l’inici del mandat de 44 milions d’euros als 14,8
milions actuals.
Durant aquest primer semestre s’ha reduït l’endeutament en 1.496.950 €, és a dir un 9%
en respecte al que teníem a l’inici d’aquest exercici.
Aquesta rebaixa de l’endeutament és conseqüència de la reducció dels endeutaments de:


Comú:

reducció de l’endeutament a curt termini de 454.000 €.



EMAP:

reducció de l’endeutament en 1.043.000 €.

Continuem, doncs, amb la tendència dels pressupostos efectuats durant aquest mandat,
seguint amb els criteris basats en gastar menys del que s’ingressa, però mantenint tots
els serveis i prestacions i finançant els increments d’inversió amb la reducció de les
despeses corrents.
Aquestes mesures responen al Pla de Viabilitat, que estem seguint amb rigor per poder
assolir els objectius fixats i que fins i tot s’han pogut millorar, com hem vist, ja que la
reducció del deute serà d’onze milions enlloc dels deu inicialment previstos.

El cònsol agraeix l’exposició del conseller de finances i demana si hi ha alguna
intervenció al respecte i, al no haver-hi cap, es dóna la corporació per informada sobre
aquest estat de comptes a finals del primer trimestre. N’hi haurà una altra properament
per tancar els comptes al setembre.
3. Aprovació, si escau, de diversos suplements de crèdit.
Intervenció
000014/2015-PROPDEP
Intervenció
Vista la nota tècnica de l’empresa Euroconsult, en relació als treballs d’emergència i
dels derivats de la refecció del mur i del camí de Sant Joan vell de Sispony, no
contemplats inicialment en la proposta d’avenç de fons aprovada amb anterioritat;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
2015;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 300/4530001/60727 – “Estabilització de
talussos”, per un import 6.100,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
400/1710000/60720 – “Parcs, jardins i àrees verdes”.
El cònsol explica que aquest tema també ja s’ha tractat en Comissió de Finances, es
tracta d’una obra què ja ha estat finalitzada per part de l’empresa a la que es va
adjudicar amb criteri d’urgència, arran de l’esllavissada que va haver-hi ara fa uns
mesos. És cert què inicialment s’havia fet un avenç de fons d’urgència per cobrir els
treballs de refecció del mur i la plataforma que ha quedat ara realitzada. Però no es va
fer la part inicial què es va fer amb mesures tècniques urgents per poder evitar que hi
hagués algun ensurt a la carretera secundària que va cap a Sispony. Amb aquest
moviment de partides ho podem donar tot per tancat.
No havent-hi cap intervenció a fer es sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
Intervenció
000014/2015-PROPDEP
Intervenció
Vist que és necessari l’aportació de fluid elèctric als comptadors de l’edifici dels Arcs.
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
2015;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 300/1650000/6073010 – “Xarxa enllumenat”,
per un import de 8.900,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
400/1710000/60720– “Parcs, jardins i àrees verdes”.
El cònsol explica què es tracta d’una obra que també ja s’està finalitzant. Calia ampliar
la partida i s’ha fet a través una altra partida per no generar endeutament. S’ha tret de

parcs i jardins i s’ha passat cap a enllumenat per poder sufragar aquesta despesa i per
assegurar l’energia elèctrica a l’edifici dels Arcs.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
Intervenció
000014/2015-PROPDEP
Intervenció
Vist que les obres de condicionament del nou centre d’atenció primària de l’edifici dels
Arcs, a càrrec del Govern d’Andorra, no estan enllestides d’acord amb la planificació
inicial, i es preveuen que s’allarguin com a mínim fins a finals d’any;
Vist que per aquest motiu el Comú es veu en l’obligació d’assumir el lloguer del local
que ocupa actualment el centre d’atenció primària fins a la finalització dels treballs de
condicionament;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient per l’exercici 2015 per finançar dita
obligació;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 600/3120000/20200 – “Lloguer centre
d’atenció primària”, per un import de 13.800,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
400/1330000/22130 – “Vestimenta”.
L’Hble. Sr. David Baró diu que d’això també ja se n’ha parlat en diferents comissions.
El centre de salut està en un local de lloguer i el Comú havia pressupostat per aquest
any uns 6 mesos de lloguer. Tenint en compte que la previsió inicial era què les obres
del nou centre d’atenció primària que està fent Govern a l’espai que el Comú els hi ha
cedit en el nou edifici dels Arcs s’han allargat, doncs cal traspassar diners d’una partida
a una altra per poder assegurar els lloguers mensuals fins a final d’any. També de cara
al pressupost del 2016 potser inclourem també una partida per què no sabem encara
quan estaran les obres acabades. No sabem si serà al desembre o potser serà al gener,
però en qualsevol cas d’aquesta forma assegurem què hi hagin els diners suficients,
traient-los d’una partida per poder pagar els propers lloguers del CAP, que tenim
actualment en un local de lloguer.
El cònsol demana si algú vol més informació al respecte sobre aquest punt.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb 8 vots a favor i 3 abstencions.
4. Informació de l’adjudicació d’unes Obres.
Serveis Públics
000201/2015-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
S’informa que s’han adjudicat les Obres d’eixample de la Carretera Secundària 335,
Fase III - Tram I, a l’Aldosa de La Massana, al licitant amb millor puntuació, "PIDASA
SERVEIS SL", per un import total de 115.326,12 € (IGI inclòs), i un termini de 10
setmanes.

El cònsol informa que en aquest cas es sotmet també a informació als membres del
Consell de Comú, tot i que se n’ha parlat a la Comissió d’obres d’aquesta adjudicació
per un import de 115.000 €. Aquestes obres començaran de forma imminent al poble de
l’Aldosa, amb un eixamplament què fa temps que es treballa, que s’ha fet en diferents
fases i que ara serà una altra fase més, per assegurar què hi hagi voravia en tot el tram
del nucli i del casc antic del poble de l’Aldosa. És un punt per informació.
5. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de
juliol i 26 d’agost.
L’Hble. Sr. David Baró explica què són Actes què transcriuen els acords presos en
Juntes de Govern d’aquest període, actes què s’han transmès també a tots els consellers
amb la deguda antelació. Demana si hi ha alguna intervenció o algun aclariment què es
vulgui fer sobre alguna de les actes, o algun acord que s’hagi pres en aquest període. No
havent-hi cap, es dóna la Corporació per informada dels acords què s’han pres en Junta
de Govern.
Continua dient què no hi ha cap més punt a l’ordre del dia d’avui, agraeix a tots la seva
participació i assistència i aixeca la Sessió.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.25 hores s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

