ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2014

Avui 25 de setembre de 2014, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de la Massana una
reunió de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
Cònsol Major
Cònsol Menor
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller
Conseller
Conseller

David Baró Riba
Raül Ferré Bonet
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

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, així doncs es segueix amb
l’ordre del dia establert.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la memòria explicativa de l’execució pressupostària del segon
trimestre del 2014.
3. Aprovació, si escau, de 5 Ordinacions pressupostàries.
4. Aprovació, si escau, d’una modificació de l’Ordinació de preus públics.
5. Aprovació, si escau, de la nova composició dels membres del consell
d’administració d'EMAP SAU.
6. Aprovació, si escau, d’un aval per la renovació d’una pòlissa de crèdit de la
societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 9, 16, 23, 30 de
juliol, 27 d’agost i 4 de setembre de 2014.

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
El cònsol pren la paraula informant que l’Acta de la sessió del dia 29 de juliol ha estat
tramesa a tots els consellers de Comú amb la deguda antelació.
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, es procedeix a la seva votació i
s’aprova per unanimitat.
2. Presentació de la memòria explicativa de l’execució pressupostària del segon
trimestre del 2014.
Intervenció
000087/2014-PROPDEP
Intervenció
Es presenta la memòria explicativa de l’execució pressupostària del segon trimestre del
2014.
El cònsol dóna la paraula al conseller de Finances, l’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS
que exposa:
Avui presentem la memòria explicativa de l’execució pressupostària del segon trimestre
de l’exercici 2014, a títol informatiu, tal com marca la Llei de finances comunals i
desprès d’haver estat presentada en la darrera Comissió de Finances de data 18 de
setembre de 2014.
La memòria indica l’estat de comptes a 30 de juny del 2014, és a dir, fa un retrat en un
moment puntual. Tot i això es veu clarament la tendència que estem mantenint en la
reducció progressiva de l’endeutament. Un cop més preveiem tancar l’exercici amb un
superàvit. En aquests moments, a meitat de l’exercici, l’execució pressupostària és del
resultat positiu de 2,3 milions d’euros, gràcies a un esforç ja no de contenció, sinó de
reducció clara de la despesa de funcionament. Desglossem els diferents apartats:
Modificacions pressupostaries
A data 30 de juny de 2014 s’han realitzat les següents modificacions pressupostàries:
 S’han reconduït romanents de crèdit per un import de 257.843,68 €.
 S’ha aprovat un suplement de crèdit per un import de 8.829,89 €.
 S'han realitzat ampliacions de crèdits per un import total de 41.832,45 €.
 S'han realitzat baixes de crèdits per un import de 50.662,34 euros.
 S’han realitzat transferències de crèdits positives i negatives per un import
global de 36.759,64 €.
I. Execució de les despeses
Pel que fa a l’execució provisional de les despeses a data 30 de juny ascendeixen a
4.535.329,03 €, és a dir un 38% del previst per l’exercici.
La liquidació de les despeses corrents, durant aquest tercer trimestre ha estat del 47%
del pressupostat per a l’exercici:
 Despeses de personal: La liquidació ha estat d’1 milió 741 mil euros el que
correspon 47% del previst per l’exercici (2% menys del que es va liquidar en
el mateix període de l’exercici anterior).



Consum de bens corrents i serveis: S’ha liquidat el 34,49% del total previst
per l’exercici, i correspon a un 11% menys que en el mateix període de
l’exercici anterior.
 Despeses financeres: S’ha liquidat un 42,73%.
 Transferències corrents: S’ha liquidat el 97,96 % i correspon a una xifra de
867.005,78 euros.
 Despeses de capital: Durant aquests sis primers mesos de l’any han estat de
101.932,61 euros, un 5,53% del pressupostat es correspon íntegrament a
l’execució de les despeses d’inversió. A 30 de juny la despesa d’inversió que
estava adjudicada era de 1.035.783,1 euros, actualment ja és del 100% de
1.500.000 euros.
 Actius financers: S’han executat 75.997,14 euros corresponents a la
liquidació de la societat “Vallnord Turisme, SA”.
 Passius financers: S’han executat el 28,96% dels previstos per l’exercici
que es correspon íntegrament al retorn d’endeutament, és a dir
l’amortització.
II. Execució d’ingressos
1. Els impostos directes han estat de 1.208.147 €, un 62 % del previst, dels quals
en destaquem:
 180.621,00 euros en concepte d’impostos sobre la residència, corresponent a
la facturació de l’impost de taxes, tributs i serveis per l’any 2014.
 791.493,00 euros en concepte d'impost sobre la propietat edificada.
 197.989,60 euros corresponents a l’impost sobre els rendiments arrendataris.
 27.457,18 euros corresponents a l’impost sobre la construcció.
 10.584,39 euros corresponents a altes, baixes i modificacions de l’any en
concepte de l'impost de radicació d'activitats comercials i empresarials.
2. Impostos indirectes
 S'ha rebut la quantitat de 63.583,38 euros corresponents a l'impost de
transmissions patrimonials del 1r semestre del 2014.
3. Taxes i altres ingressos 1.926.597,87 € corresponents a:
 527.828,69 euros corresponents a la taxa de serveis comunals facturada
conjuntament amb l’impost de taxes, tributs i serveis, i l'impost de la propietat
edificada.
 292.373,41 euros corresponents a la facturació del consum d’aigua potable
del primer i segon trimestre del 2014.
 40.466,37 euros en taxes sobre la propietat immobiliària (drets d’edificar,
drets connexió xarxa col·lector i aigua).
 203.334,14 euros en concepte del centre d’esplai, activitats culturals,
activitats extraescolars, i activitats esportives.
 623.400,00 euros en concepte d'utilització de l'abocador comunal.
 166.736,51 euros en concepte d’altres ingressos (sancions de circulació,
cessió POUP, recàrrecs i interessos de demora).
4. Transferències corrents 753.058,83 €, corresponents:
Dins aquest capítol trobem les transferències corrents rebudes del Govern per
un total de 734.058,83 € corresponents al primer i al segon trimestre de la Llei

de transferències, i 19.000 € corresponents a aportacions d'entitats privades
entre d’altres.
5. Ingressos patrimonials s’han liquidat 37.420,11 €.
6. Transferències de capital: S’han liquidat 2.874.980,3 euros que corresponen
també al primer i al segon trimestre del 2014 d’acord amb el que estableix la
Llei qualificada de transferències als Comuns.
7. Actius Financers: S'ha rebut la quantitat de 4.328,84 euros provinents de la
liquidació de la societat “VALLNORD TURISME, SA”.
III. Resultat pressupostari
Els comptes del Comú reflecteixen que l’endeutament se situa en 16.825.220,87€ el que
representa una disminució del 13% de l’endeutament que teníem a principis de
l’exercici. La xifra s’ha anat reduint exercici rere exercici i tenim el compromís i la
obligació de continuar rebaixant el deute. Tenim un pla de viabilitat ben estructurat que
està donant resultats clars i positius. Aquesta rebaixa de l’endeutament és conseqüència
de la reducció dels endeutaments de:



Comú:
EMAP:

reducció d’endeutament a curt termini de 446 mil euros.
reducció d’endeutament a curt termini de 2 milions d’euros.

Ara bé, aquesta xifra ens l’hem de prendre com a orientativa de la tendència ja que, com
hem dit, es tracta de l’estat dels comptes en un moment molt concret.
L’execució de les despeses durant aquest primer semestre de l’any 2014 ha estat del 38%,
mentre que els ingressos liquidats han estat el 58 % dels previstos inicialment.
Per tant el resultat pressupostari a 30 de juny de 2014 és d’un superàvit de
2.332.782,47 €. S’ha millorat el de l’exercici anterior, que per aquestes dates era de
1.917.079€.
Així doncs ja tenim indicis de que estem seguint la tendència dels darrers 5 pressupostos.
A hores d’ara, els indicadors comencen a mostrar el camí previst per a l’exercici. Un cop
més complirem amb la nostra filosofia de gastar menys del que ingressem, de fer “més
amb menys”. Aquesta es la directriu que regeix el nostre funcionament des de l’any 2010.
Finançar els increments d’execució de la inversió amb els decrements de funcionament,
així com la continua reducció de l’endeutament, que es d’un -13% en comparació als inicis
de l’exercici.
El Comú de la Massana continua ferm en el pronòstic d’acabar l’exercici dins de les
previsions estimades, és a dir, gastant menys del que s’ingressa, per continuar reconduint
les finances comunals.
El cònsol pren la paraula demanant si hi ha alguna intervenció al respecte i no haventn’hi cap, es dóna la corporació per informada sobre aquesta segona liquidació i es passa
al següent punt de l’ordre del dia.
3. Aprovació, si escau, de 5 Ordinacions pressupostàries.
Intervenció
000009/2014-PROPDEP
Intervenció

Vist l’acord pres en la darrera reunió de Cònsols del dia 2 de setembre del 2014;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
per a l’exercici 2014;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 100/9120000/24210 – “Secretariat permanent
dels Comuns”, per un import de 5.000,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
202/9220000/60600 – “Panells informació ciutadania”.
El cònsol informa a la corporació que es tracta de dotar més l’associació de comuns, un
acord pres en reunió de cònsols. Aquest any hi han hagut coses extraordinàries, no
contemplades a l’aportació que es fa habitualment, com pot ser el “Bureau dels poders
locals i nacionals”, que es va fer aquí a Andorra pel Consell d’Europa, això només es fa
una vegada cada 20 anys. També hi ha hagut informes jurídics sobre tot el tema de
l’ITP/IGI, de les competències i també del tema dels entorns, i per tant tots els comuns
farem una aportació de 5.000 €, i per l’any 2015 es farà l’ habitual que hi havia que serà
de 12.000.
Demana si hi ha algun tema a comentar i no havent-n’hi cap, es passa a la votació i
s’aprova per unanimitat.
Intervenció
000009/2014-PROPDEP
Intervenció
Vist que el Comú vol ampliar l’embelliment Nadalenc amb més motius lluminosos;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
per a l’exercici 2014;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 300/1650000/6073010 – “Xarxa enllumenat”,
per un import de 14.000,00 €.
Suplement de crèdit destinat a la partida 300/1650000/2173010 – “Xarxa enllumenat”,
per un import de 3.300,00 €.
Aquests suplements de crèdit es finançaran mitjançant el crèdit disponible de la partida
300/4501000/60910 – “Cadastre Comunal” i el crèdit disponible de la partida
202/4500000/60600 – Equips informàtics”, respectivament.
El cònsol comenta que aquest tema ja es va tractar en comissió de Finances, hi ha uns
Leasings per tot el tema de Nadal, amb aquest suplement que es fa, es finança d’una via
una altra partida, una part és per afegir al leasing i l’altra es per comprar motius
nadalencs propis que es faran servir habitualment, no són els dels fanals sinó els que es
faran servir per l’embelliment a la plaça de l’església.
Demana si hi ha algun aspecte a comentar i no havent-n’hi cap, es sotmet la proposta a
votació i queda aprovada per unanimitat.
Intervenció
000009/2014-PROPDEP
Intervenció
Vist l’augment de demandes d’ajuts socials que s’han sol·licitat al Comú;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost

per a l’exercici 2014;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 600/2310000/48286 – “Ajuts socials i
subvencions”, per un import de 5.925,28 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
602/9220000/22761 – “Desp. comunicació i impressions”.
El cònsol pren la paraula dient que aquesta és una previsió per d’aquí a finals d’any per
donar més ajuts, a la Fundació Tutelar ara hi ha dues persones abans només n’hi havia
una, també per l’esplai que hi ha hagut més persones, es preveuen quatre usuaris més,
també amb els tallers de Nadal. Ampliem amb 6.000 pràcticament, abans teníem 15.000
i ara afegim 6.000 més que no en finança contra endeutament sinó amb el crèdit
disponible d’una altra partida.
Demana si hi ha algun aspecte a comentar i es sotmet la proposta a votació. No haventhi cap demanda d’aclariment s’aprova per unanimitat.
Intervenció
000009/2014-PROPDEP
Intervenció
Vist que el Comú ha licitat un concurs d’idees per seleccionar una escultura destinada al
cim del Comapedrosa;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
per a l’exercici 2014;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 700/1710000/22752 – “Estudis tècnics Parc
Comapedrosa”, per un import de 3.000,00 €.
Aquests suplement de crèdit es finança mitjançant l’aportació rebuda per part d’Andorra
turisme per un import de 2.000,00 euros i l’associació de ramaders d’Andorra per un
import de 1.000,00 euros.
El cònsol explica a la corporació que aquest és un cas una mica diferent, com que no
estava previst aquest ingrés per part de dos patrocinadors com són els Ramaders
d’Andorra i Andorra Turisme. S’ha de fer aquest suplement de crèdit creant una nova
partida i es finança mitjançant l’ingrés que s’obté d’aquesta col·laboració que s’agraeix.
Continua demanant si hi ha algun punt a comentar i no havent-hi cap pregunta es sotmet
a votació i queda aprovada per unanimitat.
Intervenció
000009/2014-PROPDEP
Intervenció
Vist que l’oferta més dient, per l’adjudicació del subministrament de terminals
d’entroncament digital és en la modalitat de compra;
Vist que la dotació prevista inicialment per adquirir dits terminals era per la modalitat
d’arrendament financer;
Atès que no hi ha dotació pressupostària prevista per l’adjudicació en la modalitat de
compra dins el pressupost per a l’exercici 2014;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Crèdit extraordinari destinat a la partida 400/1330000/60310 – “Maquinària/emissores”,

per un import de 21.500,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de la partida
400/1330000/21300 – “Manteniment maquinària, instal·lacions i equipaments”.
El cònsol informa que aquest és el concurs que tots els comuns han tret conjuntament,
que es porta a través de la Massana. Inicialment es volia fer per arrendament financer,
llogant els terminals però com que a sorpresa de tots finalment surt més a compte
comprar-los, vistes les propostes presentades, es fa aquest moviment de partida i doncs
la idea és equipar via pública, neteja, treta de neu amb aquests terminals per poder ser
encara més eficients amb les noves tecnologies.
Continua demanant si hi ha algun punt a comentar i vist que no n’hi ha cap s’aprova per
unanimitat.
4. Aprovació, si escau, d’una modificació de l’Ordinació de preus públics.
Esports i Joventut
000084/2014-PROPDEP
Esports i Joventut
Vista l’Ordinació de preus públics de data 18 de desembre del 2013, que fou objecte de
publicació al B.O.P.A. núm. 61 any 25, de data 27 de desembre de 2013;
Vist l’apartat B que regula la prestació de serveis;
Atès que s’ha considerat necessari procedir a crear un preu públic per l’Esplai Juvenil
Es proposa modificar l’Ordinació de preus públics com segueix:

ORDINACIÓ
ARTICLE QUART.S’afegeix l’article 4.B.7.3 n) a l’Ordinació de preus públics, el qual queda redactat de la
manera següent:
4.B.7.3 Imports
n) Esplai Juvenil:
 10 euros mensuals durant el curs escolar.
 20 euros setmanals pels tallers de vacances escolars.
 7 euros per dia pel menjador de vacances escolars.
Aquest preu es podrà veure modificat d’acord amb el preu establert dins del
conveni de col·laboració del servei de menjador de les escoles de la Massana.
El cònsol informa a la corporació que és un nou preu públic ja que es va crear aquest
nou servei, de fet es va presentar fa unes setmanes per la consellera d’educació i
joventut, doncs per tant s’ha d’afegir a l’Ordinació de preus públics, l’any vinent ja
estarà integrat amb tota la resta i amb el nou pressupost.
Demana si hi ha algun punt a comentar, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Aprovació, si escau, de la nova composició dels membres del consell
d’administració d'EMAP SAU.
Secretaria General
000082/2014-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar els acords següents:
Primer.- Nomenar els dos nous membres del consell d’administració, el Sr. David
MORENO ARAGÓN i el Sr. Josep Mª GELABERT COSTA, que ocuparan el càrrec de
vocal, de conformitat amb el que preveu l’article 17è dels Estatuts socials de la societat.
En data 1 d’agost de 2014 el Comú de la Massana va nomenar a la Sra. Mònica ROGÉ
PUJAL secretària general de dit Comú, en substitució de la Sra. Rosa Mª RIBERA
AMBATLLE, en aquest moment, el càrrec de secretària del consell d’administració es
ocupat per la Sra. Mònica ROGÉ PUJAL.
Com a resultes d’aquests canvis, la composició del consell de la societat és la següent:
-

PRESIDENT: L’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major.
VICEPRESIDENT: L’Hble. Sr. Raúl FERRÉ BONET, Cònsol Menor.
VOCAL: L’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS LLUELLES.
VOCAL: L’Hble. Sr. Sergi BALIELLES SAGARRA.
VOCAL: L’Hble. Sr. Jordi SERRA MALLEU.
VOCAL: Sr. David MORENO ARAGÓN.
VOCAL: Sr. Josep Mª GELABERT COSTA.
SECRETÀRIA, amb veu però sense vot: Sra. Mònica ROGÉ PUJAL,

Segon.- Facultar als senyors David BARÓ RIBA, Josep MARTICELLA GARCIA i
Manel GARCIA GARCIA, per a què qualsevol d’ells per si sol, indistintament, en nom
i representació de la societat, signi tots els documents públics i privats que siguin
necessaris per elevar a públic els acords precedents.
El cònsol comenta que ja se n’ha parlat àmpliament en els dos darrers Consells
d’Administració d’EMAP, i això respon a la voluntat del comú de la Massana de
professionalitzar el Consell d’Administració de les estacions de muntanya Arinsal / Pal,
abans hi havia 5 membres que eren polítics, els estatuts permeten de passar de 5 a 7
membres màxim i el que s’ha fet és afegir aquests dos nous membres que són
professionals i per tant ara el Consell d’Administració està format per 5 membres
polítics i 2 membres professionals, i de la nova secretària general que s’afegeix també
com a secretària del Consell d’Administració.
Demana si hi ha algun aspecte o aclariment a comentar i s’aprova la proposta per
unanimitat.
6. Aprovació, si escau, d’un aval per la renovació d’una pòlissa de crèdit de la
societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.
Administració general
000013/2014-PROPDEP
Administració General i secretaria
Es proposa avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.

(EMAP, SAU), per la renovació de la pòlissa de crèdit amb l’entitat bancària
ANDBANK, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS MIL EUROS (1.200.000 €) i
amb una durada d’un any.
Es proposa facultar a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major per a signar l’aval
per la renovació de dita pòlissa.
El cònsol informa que aquest punt és simplement un tràmit, que com ja es sabut EMAP
té pòlisses per poder funcionar i que s’han d’anar renovant cada any. EMAP demana al
Consell de Comú d’avalar una vegada més la pòlissa de renovació que té la societat.
Demanats als consellers si tenen alguna demanda d’informació i sent la resposta
negativa es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 9, 16, 23, 30 de
juliol, 27 d’agost i 4 de setembre de 2014.
El cònsol major comenta que aquestes Actes s’han enviat a tots els consellers amb la
deguda antelació per la seva informació.
Al no haver-hi cap intervenció s’entén que tota la Corporació es dóna per assabentada
dels diferents acords que s’han pres aquestes darreres setmanes.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:25 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

