ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 DE FEBRER DE 2013

Avui 28 de febrer de 2013, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
5
6
7
8
9
90
91
92

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

David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
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

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
4

Conseller Menor

Miquel Llongueras Lluelles

L’Hble. Sr. Cònsol Major obra la sessió dient,
Aquesta sessió de Consell de Comú ha estat degudament convocada d’acord amb el que
disposen els articles 19b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament dels
Comuns. D’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 d’aquesta ordinació, no
s’ha presentat cap pregunta ni proposat cap assumpte per incloure a l’ordre del dia per
part dels Hbles. Srs. consellers, dins del termini establert.
Comença la Sessió donant lectura al següent ORDRE DEL DIA :
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.

Aprovació, si escau, dels crèdits reconduïts a l’any 2013.

3. Aprovació, si escau, de l’anul·lació de l’adjudicació amb la societat
MAUCO, S.A.
4. Aprovació, si escau, de les mesures de contenció de la despesa i de
reactivació de l’economia.
5. Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni sobre el tractament de les
aigües residuals i parasitàries.
6. Informació dels acords presos en Juntes de Govern de dates 16, 23, 30 de
gener i 6, 13 de febrer de 2013.

A continuació s’aprova per assentiment l’acta de la Sessió de Comú de data 1 de febrer
de 2013.
RELACIÓ D’ACORDS
Intervenció
000017/2013-PROPDEP
Intervenció
S’aproven els crèdits reconduïts a l’any 2013, per un import de 356.826,84 Euros.

1

201300001325
Incorporació de Romanent:2012-N/500/4510400/2268022C

REMV
2013/S/500/4510400/2268022/

240,00

Escola de Música

Epígraf

Núm Bé

2
Incorporació de Romanent:2012-N/200/1210000/21500C

201300001326
REMV
2013/S/200/1210000/21500/

9,37

Reparació i conservació mobiliari i efectes

Epígraf

Núm Bé

3
Incorporació de Romanent:2012-N/200/1210000/22190C

201300001327
REMV
2013/S/200/1210000/22190/

211,59

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

4
Incorporació de Romanent:2012-N/200/1230100/16300C

201300001328
REMV
2013/S/200/1230100/16300/

906,00

Despeses de formació de personal

Epígraf

Núm Bé

5
Incorporació de Romanent:2012-N/200/1230100/22752C

201300001329
REMV
2013/S/200/1230100/22752/

5.150,00

Estudi tècnics

Epígraf

Núm Bé

6
Incorporació de Romanent:2012-N/200/1210001/64000C

201300001330
REMV
2013/S/200/1210001/64000/

4.558,59

Aplicacions informàtiques

Epígraf

Núm Bé

7
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4410000/60320C

201300001331
REMV
2013/S/300/4410000/60320/

2.691,63

Utillatge

8
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4410002/6173030C

201300001332
REMV
2013/S/300/4410002/6173030/

1.081,60

Xarxa aigua

Epígraf

Núm Bé

9
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5140200/60900C

201300001333
REMV
2013/S/300/5140200/60900/

6.500,00

Projecte auditoria energètica

Epígraf

Núm Bé

10
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4420000/60810C

201300001334
REMV
2013/S/400/4420000/60810/

4.117,18

Contenidors i acondicionaments contenidors

Epígraf

Núm Bé

11
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450100/60310C

201300001335
REMV
2013/S/400/4450100/60310/
Maquinària

Epígraf

Núm Bé

1.062,00

12
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450200/60712C

201300001336
REMV
2013/S/400/4450200/60712/

3.900,00

Mobiliari urbà

Epígraf

Núm Bé

13
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450200/60720C

201300001337
REMV
2013/S/400/4450200/60720/

494,00

Parcs, jardins i arees verdes

Epígraf

Núm Bé

14
Incorporació de Romanent:2012-N/500/4510600/60800C

201300001338
REMV
2013/S/500/4510600/60800/

294,42

Equipament cultural

Epígraf

Núm Bé

15
Incorporació de Romanent:2012-N/600/3130000/48286C

201300001339
REMV
2013/S/600/3130000/48286/

28,75

Ajuts socials i subvencions

Epígraf

Núm Bé

16
Incorporació de Romanent:2012-N/600/3130100/2262000C

201300001340
REMV
2013/S/600/3130100/2262000/

651,75

Festes i actes ludics

Epígraf

Núm Bé

17
Incorporació de Romanent:2012-N/600/3130200/2268024C

201300001341
REMV
2013/S/600/3130200/2268024/

1.103,12

Centre de lleure per joves

Epígraf

Núm Bé

18
Incorporació de Romanent:2012-N/600/4520100/2268041C

201300001342
REMV
2013/S/600/4520100/2268041/

1.092,00

Esports d'estiu

Epígraf

Núm Bé

19
Incorporació de Romanent:2012-N/600/4520101/2268000C

201300001343
REMV
2013/S/600/4520101/2268000/

1.249,00

Promoció cultural, turistica i esportiva

Epígraf

Núm Bé

20
Incorporació de Romanent:2012-N/600/4520300/2268020C

201300001344
REMV
2013/S/600/4520300/2268020/

10.775,92

Activitats extraescolars

Epígraf

Núm Bé

21
Incorporació de Romanent:2012-S/200/1210001/64000C

201300001345
REMV
2013/S/200/1210001/64000/

36.362,12

Aplicacions informàtiques

Epígraf

22
Incorporació de Romanent:2012-S/300/5150100/60910C

201300001346
REMV
2013/S/300/5150100/60910/

Núm Bé

119.974,67

Cadastre Comunal

Epígraf

Núm Bé

23
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5140104/6123000C

201300001347
REMV
2013/S/300/5140104/6123000/

4.800,00

Inversió de reposició edificis

Epígraf

Núm Bé

24
Incorporació de Romanent:2012-N/600/1210000/22761C

201300001348
REMV
2013/S/600/1210000/22761/

156,00

Desp. comunicació, pub. i impresions

Epígraf

Núm Bé

25
Incorporació de Romanent:2012-N/600/3130000/2268090C

201300001349
REMV
2013/S/600/3130000/2268090/
Altres despeses

5.456,92

Epígraf

Núm Bé

26
Incorporació de Romanent:2012-S/400/4440100/22130C

201300001350
REMV
2013/S/400/4440100/22130/

36,00

Vestimenta

Epígraf

Núm Bé

27
Incorporació de Romanent:2012-N/600/7510000/22754C

201300001351
REMV
2013/S/600/7510000/22754/

524,50

Pla de reactivació turístic

Epígraf

Núm Bé

28
Incorporació de Romanent:2012-N/700/5330001/22700C

201300001353
REMV
2013/S/700/5330001/22700/

499,20

Neteja camins forestals i altres

Epígraf

Núm Bé

29
Incorporació de Romanent:2012-N/700/5330001/22701C

201300001354
REMV
2013/S/700/5330001/22701/

2.787,20

Neteja de boscos

Epígraf

Núm Bé

30
Incorporació de Romanent:2012-N/700/5330002/2268000C

201300001355
REMV
2013/S/700/5330002/2268000/

150,00

Promoció cultural, turistica i esportiva

Epígraf

Núm Bé

31
Incorporació de Romanent:2012-N/700/5330003/21200C

201300001356
REMV
2013/S/700/5330003/21200/

209,98

d'edificis i altres construccions

Epígraf

Núm Bé

32
Incorporació de Romanent:2012-N/700/7110000/21200C

201300001357
REMV
2013/S/700/7110000/21200/

1,00

D'edificis i altres construccions

Epígraf

Núm Bé

33
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4410000/21210C

201300001358
REMV
2013/S/300/4410000/21210/

179,55

Manteniment central de desinfecció

Epígraf

Núm Bé

34
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4410000/2173020C

201300001359
REMV
2013/S/300/4410000/2173020/

5.227,27

Xarxa d'aigües pluvials i residuals

Epígraf

Núm Bé

35
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4410000/22722C

201300001360
REMV
2013/S/300/4410000/22722/

5.476,73

Control potabilitat de l'aigua

Epígraf

Núm Bé

36
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4430000/21200C

201300001361
REMV
2013/S/300/4430000/21200/

140,00

d'edificis i altres construccions

Epígraf

Núm Bé

37
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4450300/22130C

201300001362
REMV
2013/S/300/4450300/22130/

1.200,00

Vestimenta

Epígraf

Núm Bé

38
Incorporació de Romanent:2012-N/300/4450300/22190C

201300001363
REMV
2013/S/300/4450300/22190/

77,37

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

39
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5100100/22161C

201300001364
REMV
2013/S/300/5100100/22161/
Cartells d'obra

124,76

Epígraf

Núm Bé

40
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5100100/22190C

201300001365
REMV
2013/S/300/5100100/22190/

65,31

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

41
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5100100/22752C

201300001366
REMV
2013/S/300/5100100/22752/

5.740,00

Estudis tècnics

Epígraf

Núm Bé

42
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5140100/21200C

201300001367
REMV
2013/S/300/5140100/21200/

2.889,06

D'edificis i altres construccions + obra civil

Epígraf

Núm Bé

43
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5140200/2173010C

201300001368
REMV
2013/S/300/5140200/2173010/

1.740,47

Enllumenat

Epígraf

Núm Bé

44
Incorporació de Romanent:2012-N/300/5140200/2173011C

201300001369
REMV
2013/S/300/5140200/2173011/

24.876,00

Enllumenat de Nadal

Epígraf

Núm Bé

45
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4440100/20000C

201300001370
REMV
2013/S/400/4440100/20000/

47.659,96

Lloguer de terrenys i béns naturals

Epígraf

Núm Bé

46
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4440100/21300C

201300001371
REMV
2013/S/400/4440100/21300/

75,00

Maquinària, instal.lacions i equipaments

Epígraf

Núm Bé

47
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4440100/21740C

201300001372
REMV
2013/S/400/4440100/21740/

1.179,21

Senyalització

Epígraf

Núm Bé

48
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4440100/22090C

201300001373
REMV
2013/S/400/4440100/22090/

192,60

Altre material

Epígraf

Núm Bé

49
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4440100/22130C

201300001374
REMV
2013/S/400/4440100/22130/

17.742,40

Vestimenta

Epígraf

Núm Bé

50
Incorporació de Romanent:2012-S/200/1210000/22190C

201300001375
REMV
2013/S/200/1210000/22190/

37,44

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

51
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450100/22130C

201300001376
REMV
2013/S/400/4450100/22130/

52,20

Vestimenta

Epígraf

Núm Bé

52
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450100/22190C

201300001377
REMV
2013/S/400/4450100/22190/

615,02

Altres subministraments

Epígraf

Núm Bé

53
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450200/21300C

201300001378
REMV
2013/S/400/4450200/21300/

130,00

Maquinària, instal·lacions i equipaments

Epígraf

Núm Bé

54
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450200/21720C

201300001379
REMV
2013/S/400/4450200/21720/

2.085,16

Parcs, jardins i arees verdes

Epígraf

Núm Bé

55
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450200/22730C

201300001380
REMV
2013/S/400/4450200/22730/

762,32

Manteniment parcs infantils

Epígraf

Núm Bé

56
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450400/20400C

201300001381
REMV
2013/S/400/4450400/20400/

1.500,00

Lloguer elements de transport

Epígraf

Núm Bé

57
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450400/21400C

201300001382
REMV
2013/S/400/4450400/21400/

8.962,79

Material de transport

Epígraf

Núm Bé

58
Incorporació de Romanent:2012-N/100/1110000/22750C

201300001383
REMV
2013/S/100/1110000/22750/

8.866,67

Estudis econòmics

Epígraf

Núm Bé

59
Incorporació de Romanent:2012-N/600/3130200/2264000C

201300001384
REMV
2013/S/600/3130200/2264000/

146,80

Formació acció social joventut

Epígraf

Núm Bé

60
Incorporació de Romanent:2012-N/400/4450200/22730C

201300001385
REMV
2013/S/400/4450200/22730/

2.008,24

Manteniment parcs infantils

TOTAL Euros:

356.826,84

L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí tenim tot el llistat amb els diferents crèdit reconduïts, són partides que formen part
del pressupost del 2012, que es van comprometre, que es van adjudicar i per tant s’estan
realitzant en aquests moments, que estan en curs, com per exemple pot ser el cadastre
que agafa una part molt important d’aquest import i es força habitual que una vegada
s’aprova el pressupost de l’any, que al mes de gener o febrer es passin els crèdits
reconduïts que també s’incorporen al pressupost inicial. Es un import que s’ha reduït
molt, l’any passat estàvem parlant de 700.000 o 800.000 €, abans encara hi havia hagut
imports més elevats i per tant aquesta es la relació que es va presentar també a la
Comissió de Finances.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Via Pública i Parcs i Jardins
000397/2011-CONTRACTACIÓ
Via Pública i Parcs i Jardins
Vista la carta rebuda per part de la societat MAUCO, S.A, referent a l’adjudicació del
concurs per la reparació de mecànica i electricitat de motos i quads del Comú de la
Massana,
Vist l’article 31, punt 1, apartat f) de la Llei de Contractació Pública, s’acorda
l’anul·lació de dita adjudicació, de mutu acord.

L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Es una proposta per part d’intervenció, no és molt habitual ja que normalment els
contractes adjudicats s’acaben complint fins al final del termini. En aquest cas hi ha
hagut una voluntat expressa per part de les dues parts de resoldre aquest contracte i el
que marca la Llei es que s’ha de passar per Consell de Comú.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000023/2013-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’aproven les mesures de contenció de la despesa i de reactivació de l’economia
següents:
A- Mesures de contenció de la despesa.
Estalvi de 354.241 euros.
1) Suspensió de la gestió de l’acompliment del 2013 del personal del Comú de la
Massana.
L ’impacte al pressupost 2013 hagués sigut de 122.386,02€.
2) Congelació de l’IPC a tot el personal del Comú i als càrrecs electes.
L’ impacte al pressupost 2013 hagués sigut de 41.065,17€.
3) No es cobriran vacants per baixa o jubilació.
4) Rescissió i finalització del contracte de lloguer de l’aparcament del Prat de la
Ribera de la Massana, a partir del mes d’abril del 2013. El nou aparcament
turístic per a autobusos serà el de la Farga Rossell. Estalvi any 2013: 52.200,00
Euros.
5) Negociació de tots els contractes de lloguers vigents a la baixa. Estalvi de
138.590.70 Euros respecte a l’any 2012.
6) 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.
B- Mesures de reactivació de l’economia.
7) Inici del treballs per a la revisió del POUP de la Massana, amb la rebaixa
permanent 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.
8) 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.

9) Congelació del impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals.
10) 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).
11) Bonificació de la quota de liquidació del 50% de l’impost de radicació
d’activitat econòmica en el cas d’inici d’una activitat.
12) Aplicació d’un coeficient corrector al índex de radicació del 0,5, per les
activitats artesanals als pobles de L’Aldosa, Anyós, Sispony, Pal i Erts.
13) Congelació del impost sobre la residència (Foc i lloc).
14) Congelació del impost d’inquilinat i propietat edificada.
15) 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,
Aquest punt respon al compromís del Comú de La Massana d’anar rebaixant de forma
progressiva el capítol de despeses però sense que aquest esforç de contenció perjudiqui
a l’economia de les famílies i també dels empresaris de La Massana. La majoria
d’aquestes 15 mesures són vigents, n’hi ha de noves. L’any passat si recordeu ja vam
aprovar un paquet de mesures molt concretes que permetrà liquidar el pressupost de
l’any 2012 amb una reducció important d’aquest capítol de despeses i sobre tot amb un
superàvit, però això ja ho veurem el proper mes de març quan es farà la liquidació.El
primer paquet contemplava punts a aplicar durant aquests 4 anys i d’altres que només
eren d’aplicació concreta per un any. 4 anys seria per exemple l’eliminació de la 13ª
paga dels càrrecs polítics i dels càrrecs electes o la rebaixa també gradual a totes les
partides que hi ha hagut al capítol de despeses i d’altres mesures anuals que s’ha d’anar
aprovant com és el cas dels diferents punts que hi ha aquí, sobre tot al punt 1 i al punt 2
o al punt 3. I han mesures que s’ha pogut treballar i aconseguir amb un gran esforç per
part de diferents departaments del Comú, com ha sigut també la negociació dels
contractes de lloguer amb un estalvi important i d’altres decisions com és el de rescindir
el contracte de lloguer de l’aparcament del Prat de la Ribera, al haver creat un nou
aparcament i també on es podrà fer us de l’amplia zona blava que hi ha en aquell indret.
I també hi ha mesures de reactivació de l’economia que també eren vigents l’any passat

i que cal reafirmar de cara a aquest any amb bonificacions amb l’idea de no augmentar
la pressió fiscal a les diferents empreses. Es un esforç que s’ha fet per part del diferents
departaments, que s’ha anat treballant amb les diferents Comissions Transversals.
Intervé l’Hble. Sr. Robert ALBÓS dient,
Com a representant de Moviment Massanenc a la Comissió Transversal he de dir que
aquestes mesures s’han posat sobre la taula, fins i tot ens va demanar de pactar en la
mesura possible aquestes mesures, la qual cosa li agraeixo, jo diria lo que li vaig dir a
la última Comissió Tranversal. Per nosaltres el pacte es quan dos han de pactar es
renúncia a part dels seus plantejaments i acceptació de parts dels plantejaments de
l’altre.
Nosaltres de plantejaments durant aquest any n’hem fet molts. Quan varem tenir ocasió
fa un any de parlar d’aquestes mesures de contenció i de reactivació ja en vam fer molts.
Fa un any li vam proposar i l’altre dia li vaig tornar a proposar que com a Cònsols de la
Parròquia més endeutada d’Andorra s’apliqués una reducció significativa del seu sou,
em sembla que hi ha un marge de maniobra important. Vostès com a Cònsols cobren
100.000 € l’any, som la Parròquia més endeutada. Ja li vaig dir si nosaltres haguéssim
guanyat les eleccions ens haguéssim aplicat un sou de 3.000 €, em sembla que hi ha
25.000 € de diferència l’any, em va dir que això no era d’actualitat. Nosaltres creguem
que les formes tant en la política com en la vida són importants.
També li vam proposar fa un any i a la darrera Comissió Transversal el tema de
GAVSA que ens costa 100.000,- € l’any, l’adopció de la ½ hora gratuïta, en lloc de
l’hora que ja seria un primer pas, donar un temps prudencial al sector del comerç i
GAVSA perquè tanquessin abonaments i no ens costés 100.000,- € l’any com ens costa
aquí. Li vaig indicar d’altres temes que hem parlat, celebrem que hagin tret el lloguer
del Prat de la Ribera que era un terreny poc aprofitat i també li vaig indicar per exemple
que en tenim d’altres que no estan aprofitats, a Sispony tenim el camp del Teixidó que
no en fem absolutament res, que ens costa uns 25.000 € l’any i que entenem que es
podria rescindir també aquest contracte.
Durant tots aquests anys i durant tot aquest temps li he indicat que al nostre entendre hi
ha partides amb un impacte pressupostari molt important, comunicació n’hem parlat,
120.000 € i un marge de maniobra, gestió de residus que sé que hi ha un contracte
vigent, però que cal en tot cas quan revisem el contracte, renovació a la baixa perquè
son molts diners, 400.000 €. El transport parroquial que ens costa 100.000 € que pel
servei que presta creiem que son molts diners i indicar també la necessitat de la reflexió
en augmentar els ingressos del Comú i disminuir la dependència que té el Comú de les
transferències que rep de Govern que jo diria que ara per ara és absoluta. Ja sap, li vaig
tornar a dir l’altre dia que nosaltres pensem amb un impost a Nord Andorrà pel concepte
d’utilització d’espai públic de les línees elèctriques, dels transformadors, em va dir que
ara de moment estan amb un debat més ampli i ara no toca.
Vam parlar fa un any i durant tot aquest temps de la necessitat d’una reflexió sobre la
necessitat dels serveis existents i de les prestacions subvencionades pel Comú amb la
premissa inicial d’ajudar i aixecar més l’ajuda a qui realment més ho necessita i no
aquesta política del cafè per tothom.
Quan veig les mesures de reactivació del tema del 5% sobre tot se’m posen els pels de
punta perquè ni tant sols vam ser capaços de pactar la rebaixa de la cessió urbanística al
0% quan em consta que el Comú de La Massana Vostès en la reunió de Cònsols van ser
promotors d’aquesta iniciativa, em van dir que era en virtut d’un consens que finalment
no s’ha assolit perquè Andorra la Vella va pactar un 0% i sobre tot hem de constatar i
malauradament es així, l’impacte absolutament nul sobre l’entrada de permisos de

construir d’ingressos derivats. Es una mesura que si bé es creia que podria servir
d’alguna cosa doncs hem constatat que ha servit de ben poc.
Lamentar un cop més que no haguem participat a l’elaboració del pressupost que entenc
que el pressupost ja recull totes aquestes mesures que avui ens posa sobre la taula, a
l’elaboració del pressupost no vam ser-hi i finalment acabar dient que el gran problema
que té el Comú de La Massana és EMAP. Gairebé demano a cada Comissió Transversal
per on passem amb l’ampliació de capital, especialment en relació sobre el passament
del sostre de l’endeutament i l’altre dia em vaig assabentar que sembla ser que hi ha
programada una reunió pública a finals de març, però en tot cas veig que s’avança poc
en el tema i més quan aquest any hem de complir amb la Llei de Finances Comunals.
L’Hble. Sr. David BARÓ demana,
El seu posicionament sobre l’aprovació de les mesures de contenció quin seria?
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS, contesta,
Votem en contra.
L’Hble. Sr. David BARÓ continua dient,
L’he pogut escoltar amb molta atenció, de fet no m’estranya perquè n’hem parlat a la
primera Comissió Transversal, a la segona, a la tercera i a la quarta i em sap greu de que
no vulguin aprovar aquestes quinze mesures perquè en vam parlar i a més a més a la
comissió estàveu d’acord amb aquestes quinze concretament.
Fem un petit històric, el dia 15 de gener es va fer reunió de la Comissió Transversal, allà
vam proposar una sèrie de mesures de contenció i reactivació, n’hi havien 18 en total,
les vam estar revisant i vam decidir de pactar aquelles mesures i buscar punts d’acord
com Vostè abans ha dit que havíem revisat conjuntament. Ens vam marcar una fita que
era de poder aprovar totes aquestes mesures o altres en aquesta Sessió del Consell de
Comú d’avui. Vam posar sobre la taula 18 mesures, amb 3 mesures no hi havia un acord
per la seva part, per tant ens vam quedar amb 15, son les 15 que avui sotmetem a
aprovació, amb aquestes si que hi estàvem d’acord i bé ens vareu proposar i vareu dir
que a la següent Transversal també faríeu d’altres aportacions i que en parlaríem. El dia
23 de gener vam fer la següent Comissió Transversal però en aquesta Comissió ens
vareu dir que no havíeu pogut encara treballar-ho i ho vam posposar a la següent
comissió tal com recull l’acta. El dia 19 de febrer vam fer la tercera Comissió
Transversal però en aquesta no vareu poder venir i us vareu excusar per la vostra
absència i per tant com ens va telefonar per excusar-se uns minuts abans, li vaig
proposar que ens veiéssim el divendres següent per parlar-ne perquè entenem de que la
idea era de pactar-ho amb aquesta voluntat de mà estesa i per tant vam quedar el
divendres següent. Aquesta es va fer el dia 22 de febrer i en aquesta Comissió, quarta
Comissió en dos mesos, vam veure clarament els que estàvem allí presents que l’idea
era de no pactar res. Vareu tornar a posar sobre la taula aquelles 3 mesures, les mateixes
que fa un any i les que avui ens ha explicat aquí. Concretament Vostè ens proposa 3
mesures que sap perfectament que van en contra del nostre programa electoral i això ja
en vam parlar fa un any i per tant no les podem aprovar.
Nosaltres volem complir amb el nostre programa electoral perquè no és un programa
electoral sinó que és un pla d’accions 2012/2015 perquè ens varem comprometre i
també val a dir que 2 de les 3 mesures que proposeu tampoc no estaven al vostre
programa electoral. Bé concretament Vostè ens proposà eliminar la primera hora
gratuïta dels aparcaments verticals, primer era eliminar-la després era reduir-la,
nosaltres entenem de que oferir la primera hora gratuïta als aparcaments verticals del

Farrer Negre i de la Closeta que estan aquí al centre de La Massana és clarament una
mesura de reactivació del comerç i del turisme de la Parròquia. Hem de ser sincers, La
Massana no es un eix comercial com pot ser Escaldes-Engordany o Andorra la Vella, és
més un comerç de proximitat i entenem que aquesta partida d’uns 100.000 € variable en
funció de l’ús que es fa de l’aparcament és una gran ajuda i és un tret diferencial perquè
la gent parin a La Massana, comprin a La Massana, puguin fer les seves compres i
gestions per tant és una mesura clara de reactivació. Estic d’acord seria una mesura de
contenció, si es veritat, seria una mesura de contenció però no de reactivació de
l’economia nosaltres dèiem clarament de que mantindríem l’hora gratuïta, la volem
mantenir i Vostès tampoc deien al seu programa que la volien eliminar.
Després parla del tema dels sous dels càrrecs polítics, això ja n’hem parlat, hem vam
parlar l’any passat, nosaltres ja sabeu la nostra posició, no vam pas augmentar el sous,
vam eliminar la 13ª paga, ens vam fer una reducció pràcticament d’un 9%, cosa que
hem fet, cosa que continua vigent tot el mandat i bé voler parlar cada vegada i treure
cada any aquest tema al final ja és demagògia pura.
Jo vull agrair la feina que s’està fent al Comú per part de tots el Consellers del Comú
per la seva dedicació i Vostès que estan a les Comissions també ja ho veuen, es treballa
de dia a vegades també de nit. Es fa una gran feina. No hi ha temps complert per cap
Conseller de Comú però si que hi ha dedicació complerta i els hi vull agrair la feina i
aprofito avui per a fer-ho.
I també es proposa de crear un nou impost i pujar la pressió fiscal a una empresa molt
en concret i nosaltres dèiem que treballaríem pel creixement econòmic de La Massana
sense augmentar la pressió fiscal i congelant els impostos com avui sotmetem a
aprovació i aplicant bonificacions, cosa que també volem fer. I tampoc la proposta de
crear un nou impost, tampoc sortia al seu programa electoral Sr. Albós.
Per tant vam convenir que aprovaríem unes mesures on hi hagués acord, no ha pogut
haver-hi acord per aquests tres motius, per aquestes 3 mesures concretes, per tant
insisteixo eren 18 mesures, de 18 vam passar a 15, de les 15 si que hi havia acord, les
votaran en contra, no passa res, jo diria que forma part del joc entre majoria i minoria i a
nosaltres ens pertoca gestionar el Comú amb rigor, amb austeritat, explotar els recursos
i també respondre amb els compromisos que varem contraure fa un any i que ara us
estava comentant.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS afegeix,
Voldria dir una cosa molt senzilla que el tret diferencial del Comú que Vostè presideix o
encapçala és el seu endeutament, és aquest el tret diferencial i Vostè ha d’actuar amb
congruència amb la resolució d’aquest nivell d’endeutament. Jo celebro que cregui que
l’hora que veig que ha reconegut que podria ser una mesura de contenció important.
Vostè diu la resta de Parròquies tenen la ½ hora a La Massana tenim l’hora perquè som
diferents, som diferents amb el nostre deute, això és el nostre tret diferencial
malauradament.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
Aquí tenim molts aspectes diferencials respecta als altres llocs. L’aparcament jo
insisteixo Vostè deia fa un any d’eliminar la primera hora gratuïta, ara proposa mirar a
veure si es pot reduir la ½ hora però l’altra part de ½ hora la vol fer pagar als
comerciants i empresaris de La Massana, això es augmentar la pressió fiscal, es crear
una despesa. Nosaltres entenem que aquesta hora gratuïta és una mesura de reactivació,
seria una mesura de contenció si es tragues evidentment, però es que tot pot ser una
mesura de contenció, ho podem eliminar tot, podem eliminar els serveis, podem

eliminar tots els lloguers, el Comú no fa res, clar que farem contenció però estarem
empobrint la Parròquia. Miri fa poc es va obrir un nou restaurant aquí molt a prop.
Parlant amb els comerciants demanes perquè heu decidit venir a instal·lar aquest negoci
aquí al centre de La Massana i et diuen perquè hi ha elements a favor,veiem que hi ha
un aparcament i que els nostres clients tindran una hora gratuïta, això pel Comú suposa
un ingrés perquè va ingressant i va augmentant i això ho veiem clarament cada any amb
l’ingrés de radicació. Hi ha moviment, si això ho eliminem clarament anem a perjudicar
molt el comerç del centre vila de La Massana i el Comú haurà de fer d’altres mesures i
per tant encara s’haurà de gastar molts més diners que lo que gastem amb una aportació
d’una hora gratuïta al centre de La Massana. Podeu mirar en pàgines web, hotelers,
comerciants, empresaris fan molta promoció d’aquesta hora gratuïta. Està clarament
difosa a tot arreu i és un tret diferencial important. Pel que fa el deute, si clar que tenim
un deute important i ho reconeixem i n’hem parlat sempre. El deute ve de lluny i Vostè
ho sap perfectament, però aquí estem parlant d’unes mesures que afecten un pressupost
d’un Comú. El pressupost del Comú del 2012 era un pressupost equilibrat on es tancarà
amb un superàvit i el pressupost del Comú del 2013 és un pressupost equilibrat on es
tancarà amb un superàvit i del que ingressem el Comú només gasta un 80%, l’altre 20%
se’n va a retornar deute.
Per tant el problema no ve d’una hora gratuïta o d’augmentar els impostos amb una
empresa quan crec que en aquests moments no ens ho podem permetre i això es clar. Es
a dir d’una banda hi ha el deute i el deute ja sabem d’on ve, ve d’EMAP. A EMAP
s’està treballant, s’està fent passos endavant, anem parlant amb reunions ja sigui en
Consell d’Administració ja sigui inclús amb reunions informals, inclús s’han fet
reunions tots quatre, però aquí estem parlant d’una cosa que es el pressupost del Comú i
són mesures que afecten el Comú i el pressupost del Comú tanca amb un superàvit i
només gastem un 80% del que ingressem i la resta se’n va a reduir endeutament.
Sotmetem el punt a provació: 8 vots a favor i 3 vots en contra.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000021/2013-PROPDEP
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
S’acorda l’aprovació de l’addenda al conveni de data 23 de febrer de 2005, entre el M.I
Govern d’Andorra i els honorables Comuns, relatiu als objectius fixats de separació
d’aigües dels col·lectors generals, amb compromís fins al 2012. Prorrogant dits
objectius sobre el tractament de les aigües residuals i parasitàries fins a l’any 2020. Es
faculta al Sr. Cònsol David BARÓ, per a signar dita addenda.
L’Hble. Sra. Jaël POZO intervé dient,
Tal i com s’acaba d’exposar i per ampliar l’explicatiu, el 23 de febrer del 2005 es va
signar un conveni de col·laboració entre Govern i Comuns en el que s’establia una sèrie
de compromisos amb la voluntat de controlar i de regular els abocaments d’aigües
residuals, de condicionar i optimitzar les xarxes d’aigües i aconseguir així passar d’una
xarxa unitària a una xarxa de col·lectors generals i secundaris totalment separativa, fet
que permetria per altra banda optimitzar el sistema de sanejament hídric del país.
Alguns d’aquests compromisos no han pogut ser assolits malgrat els esforços tècnics i
econòmics realitzats per Govern i per Comuns en els darrers anys i a data d’avui les
xarxes de sanejament secundaris segueixen aportant a la xarxa general de col·lector
d’aigües residuals d’uns cabals d’aigües netes, nomenats també aigües parasitàries i

com a conseqüència del tractament d’aquestes aigües netes suposen un cost aproximat
per Govern de 600.000,- € l’any, fet que fa que els sistemes de sanejament actualment
no siguin ni òptims ni eficients.
Govern per tal de contribuir a l’assoliment d’aquests objectius fixats en aquest conveni
del 2005 i per millorar així l’eficiència en aquest sistema de sanejament hídric el que
proposa és realitzar uns treballs de diagnosi de la xarxa de col·lectors secundaris.
Aquest estudi permetria identificar els vessaments directes al medi, identificar i
quantificar les principals aportacions d’aigües netes a la xarxa i definir de manera
preliminar quines son les actuacions necessàries i les actuacions prioritàries per millorar
la xarxa de col·lectors secundaris.
Govern destinarà per la realització d’aquests treballs de diagnosi 165.000 € que s’han
repartit entre els exercicis pressupostaris 2012 i 2013 i tant mateix s’ha aprofitat també
per realitzar les clàusules del conveni inicial tal i com s’exposava inicialment del 2005
per tal de prorrogar dits objectius fins al 2020 i no fins al 2012 com era fins ara.
I per tant que tinguem un millor marge de maniobra per poder realitzar les accions de
millora de la xarxa secundària de manera gradual en els propers 7 anys. Per tant els
Comuns es comprometen amb aquesta addenda a facilitar la informació per realitzar els
treballs de diagnosi contractat per Govern i també a dur a terme les accions i els treballs
necessaris identificats com a prioritaris en aquest estudi. Així s’aconseguirà disminuir
els percentatges relatius a la relació d’aigües netes parasitàries respecte a les aigües
residuals que arriben a la xarxa general i aconseguir per tant tenir un sistema de
sanejament per tot el país molt més eficient i òptim en termes econòmics i en termes
tecnològics també.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Tots els Comuns han anat aprovant aquesta addenda en les darreres sessions, des de
finals d’any fins avui de manera que això es pugui fer efectiu.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA intervé dient,
Només li voldria demanar una cosa, quines han estat les nostres actuacions aquest últim
any sobre la nostra xarxa que ens pertoca, quantes n’hi ha hagut? quines inversions hem
fet? I quines tenim previstes de fer? Perquè que sàpiga i si no vaig mal informat es van
fent unes inversions constants i seguides any per any, només voldria saber això, gràcies.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
Com bé diu cada any es destina una part del pressupost a invertir en aquest aspecte. Per
això com veieu al final del addenda s’ha fet un comparatiu amb la posició de cada
Parròquia. La Massana no estem de les pitjors sinó que estem a la part baixa respecte a
d’altres Parròquies. S’han fet vàries inversions, això es treballa a la Comissió d’obres,
s’ha fet el Carrer Josep Areny, un tram l’any passat, un tram aquest any al pressupost
d’aquest any, es farà també una intervenció a Sispony a les Agudes. Es va treballant
amb lo que són els plecs de bases, també a Anyós als Oriosos i a més a més com diu
aquesta addenda el Govern anirà fent aquest diagnòstic concret i ens anirà facilitant els
punts negres on el Comú anirà dedicant partides en els propers exercicis per anar podent
resolent aquesta qüestió.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
El Comú ha fet o pensa fer qualsevol actuació sobre el col·lector d’Arinsal que puja en
carga cada vegada que plou? I això ja fa molts anys que ho fa. Te previst fer alguna
cosa? Espera que Govern ho faci? Espera que la competència d’aquell col·lector sigui

de Govern a veure si ens toca la loteria? Que es lo que Vostè està fent sobre aquell
col·lector? I sobre tot amb aquest aspecte que cada vegada que hi ha una pluja important
pugen carga, salten les tapes i els problemes que això pot comportar i els problemes de
seguretat que comporta a la carretera. Gràcies Sr. Cònsol.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
Bé al pressupost 2013, com comentava abans i a la comissió ho vaig explicar hi ha
diferents intervencions, l’any vinent hi haurà el pressupost 2014 i aquest col·lector en
aquest cas concret i en aquest tram concret serà un treball conjunt entre el Comú i el
Govern que estarà pressupostat a l’any 2014.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
Llavors em vol dir que Vostè te un tracte especial amb Govern perquè la competència
d’aquest col·lector passi a la competència de Govern o continuarà sent una competència
comunal i llavors sobre el pressupost, jo no ho he pogut veure, es per això que li
demano, d’actuacions en el 2013 sobre aquest col·lector jo no l’he sabut veure.
L’Hble. Sr. David baró contesta,
Em referia al pressupost 2014. L’any vinent quan s’elabori el pressupost del 2014 també
farem les planificacions d’obres pel 2014, però serà un treball conjunt entre Comú i
Govern. Es cert que a Arinsal abans hi havia poca densitat i ara te una densitat molt
més important. De part del Comú també es bó que anem parlant amb Govern per veure
si hi ha una acció d’aquesta infraestructura i que els treballs es puguin fer de forma
conjunta o no, això encara no està tancat. De moment al pressupost del 2013 ja preveu
diferents intervencions i d’altra banda estarem pendents d’aquest diagnòstic que Govern
farà durant tot aquest any per identificar tots els punts negres on el Comú ha
d’intervenir d’aquesta manera perquè siguem el màxim d’eficients i posar el màxim en
aquells punts negres per poder reduir encara més el problema.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA continua dient,
He escoltat els seus comentaris i jo l’única cosa que li puc dit és que aquesta addenda
que ens presenta avui que això ja va començar l’any 1996 això es lo que diuen al Rugbi
“un coup de pied en avant” vol dir que ens anem passant la pilota i així any per any amb
una mica de sort potser el problema de les aigües pluvials es resoldrà tot sol. Es un fet
que Vostè em diu, no es que Vostè ja coneix una mica com funciona. Si perquè jo les
negociacions al 2003 sobre tot que van haver-hi amb Espanya si que encara me’n
recordo i els problemes que va haver-hi encara són vigents. Jo l’única cosa que li puc
dir i que repeteixo i que quedi constància en acta és que la separació de les aigües
pluvials és un punt important i sobre tot quan es parla de Medi ambient i ens emplenem
tots de la gran paraula de medi ambient. Les aigües pluvials és molt important perquè
això és un problema que detecten després directament les nostres depuradores i lo que
ens interessa es tenir una qualitat de les aigües, ja que som una Parròquia turística i no
tenim res més que vendre lo que podem tenir aquí a la Parròquia és tenir unes aigües
perfectes. Vol dir que és un punt important i avui portar aquesta addenda a firmar aquí
no és un gran dia, per mi no és un gran dia, és únicament dir com no ens ho podem
permetre, com és un luxe doncs ho anem fent passar i arribarem al 2020 i si al 2020 no
podem arribar ho tirarem endavant. Jo lo que li puc dir, Vostè que és el Cònsol de la
meva Parròquia és que per favor quan tinguin les reunions de Cònsols que no sigui un
punt secundari que sigui un punt importantíssim. Tant els Comuns com el Govern

aquest esforç el tenen que fer. I si pot estar fet abans del 2020 escolti faci-ho perquè
nosaltres ens interessa perquè els rius els tenim que tenir impecables.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
No puc pas estar amb desacord amb el que ha dit, tots en som conscients. Es proposen
uns objectius, es van assolint parcialment, s’han fet millores cada Comú perquè això és
una cosa entre Govern i tots els Comuns. Cada Comú ha anat fent actuacions,
intervencions. També cal recordar que hi ha planificacions previstes per aquest any, per
l’any vinent, per l’any següent, cada any s’hi destina una partida important i clar que es
una cosa força important sobre tot en un país turístic, només faltaria, Tots coneixem i
queda molt clar en aquesta addenda i tots els Comuns ho han anat aprovant. Aquí
l’objectiu és de millorar les coses però també hem de ser realistes, abans els Comuns
ens movíem amb uns pressupostos d’ingressos de 22, 23 inclús amb reconduïts de 28
milions d’Euros, i ara tenim el que tenim d’ingrés, hem d’assegurar uns serveis i ara
tenim uns ingressos d’11,5 milions d’Euros al Comú de La Massana. Abans es podia
destinar una partida d’inversió per poder arreglar aquests punts concrets i avui en dia
s’ha hagut de fer un reajustament com està fent tothom, com està fent qualsevol
empresa, com fan els Comuns i com fa Govern.
Amb tot i això el Comú de La Massana esmerça molts esforços i ha previst aquest any,
ho va fer l’any passat i ho va fer també els anys anteriors i tots els Comuns ho han fet i
hi haurà d’altres actuacions els pròxims anys evidentment sempre que tinguem els
ingressos per fer-ho.
Abans es queixaven pel tema d’endeutament, clar tot això va lligat. El Comú te un
pressupost, ha de ser un pressupost equilibrat, amb rigor i per tant jo crec que la opció
bona que Govern ens ha proposat i que tots els Comuns hem acordat és d’anar a fer
aquesta addenda, d’anar a fer un diagnòstic molt concret per saber quins són els punts
negres i si aquell punt es resolt quin impacte té després en tota la xarxa. Podem
començar a fer actuacions amb un tram concret, en un carrer o a un altre però no podem
mesurar l’impacte que suposa en total. Aquí amb aquest diagnòstic que Govern ens
proposa a tots els Comuns i que ja hi estan treballant, és a dir si s’actua amb aquest tram
concret eliminem un 20%, un 30% o un 40% del problema. Anem a prioritzar aquest
tram concret, és això. Es evident de que si avui estigués resolt i no haguéssim d’allargar
ens alegraríem tots plegats, però clar no s’ha fet per manca de voluntat política és per un
tema de recursos. Si avui en dia tinguéssim 4 milions més per invertir, evidentment que
es faria més intervencions en aquest sentit.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA afegeix,
Lo que Vostè em diu, jo l’entenc si hi hagués més pressupost es farien d’altres coses.
De pressupost n’hi havia en el temps. Jo no el culpo a Vostè només li dic que si des del
2005 teníem que fer aquestes intervencions i teníem que anar a mirar a veure quins eren
els punts que Vostè em diu que eren dolents, ara tot de cop quan s’acaba al 2012 que era
l’any final que teníem que tenir tots aquests treballs fets ara ens en donem compte que
tot de cop no els hem fet i ara a partir del 2012 fins al 2020 ho farem. Escolti no es un
problema de pressupost és un problema de planificació de la feina i aquesta planificació
de la feina ja ho sabem que hi ha coses que son més vistes que d’altres i unes que són
més mediàtiques que les altres i aquesta de mediàtica no en te absolutament res. Jo
l’únic que li dic és que la fiquin sinó és mediàtica és igual i que la tingui en compte i
que la tingui en compte en una part prioritària per tirar endavant aquest famós estudi
que Vostè diu que té que fer. Escolti que els tenim de fer des del 2005 i ara sembla ser

que fins al 2012 no hem tingut temps i a partir del 2012 els farem tots de cop, escolti
faci’ls.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Nosaltres no el farem, el farà Govern, és el que diu l’addenda, Govern es compromet a
fer els estudis, ja els està fent i és un treball conjunt entre els Comuns i el Govern, els
tècnics ho estan parlant, estan obrint els diferents punts que hi ha, ho estan estudiant de
manera a poder fer actuacions amb aquestes xarxes. Això va lligat amb els recursos,
més ingrés, més inversió i més actuacions en les xarxes. N’hi ha menys, evidentment no
podem fer el que volem sinó hauríem de decidir que el Comú no ofereix cap servei i que
dedica tota la partida de despesa i d’inversió a fer això i evidentment el Comú ha de
garantir uns serveis, però insisteixo cada any s’ha anat posant una partida per aquest
concepte i aquest any també hi és, l’any vinent i l’any següent també hi serà.
S’aprova aquest punt amb 8 vots a favor i 3 abstencions.
Actes Juntes de Govern
Tots els consellers han estat degudament informats de les actes de Juntes de Govern de
dates 16, 23 i 30 de gener i 6 i 13 de febrer de 2013. No hi ha cap demanda
d’informació.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:44 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari,

