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ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 DE MAIG DE 2013

Avui 28 de maig de 2013, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
91
92

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

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

L’Hble. Sr. Cònsol Major dóna la benvinguda a tots els Consellers i continua dient de
que aquesta Sessió de Comú ha estat degudament convocada 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 la presentació de cap pregunta ni s’ha proposat cap assumpte a incloure a
l’ordre del dia per part dels Consellers de Comú dins del termini establert i per tant
doncs seguirem amb l’ordre del dia marcat.
S’obra la sessió donant lectura al següent 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 primer
trimestre del 2013.
3. Aprovació, si escau d’una ampliació de crèdit finançada mitjançant
l’afectació d’ingressos.
4. Aprovació, si escau de dos suplements de crèdit finançats mitjançant crèdits
disponibles.
5. Modificacions, si escau de l’ordinació de preus Públics.
6. Aprovació, si s’escau d’una generació de crèdit.
7. Modificació, si s’escau del Reglament de terrasses d’ús públic.
8. Adjudicació, si s’escau de les obres de millora i renovació de la xarxa
sanejament i distribució d'aigua potable del tram 7 i 8 del C/ Josep Areny i de la
xarxa de sanejament tram 9 del C/ Costes de Teixidó de la Massana.
9. Aprovació si escau, d’un aval d’EMAP SAU.
10. Informació dels acords presos en Juntes de Govern de dates 13, 20, 27 de
març; 3 , 10, 17, 24, 30 d’abril i 8 de maig de 2013.

2
A continuació s’aprova per assentiment l’acta de la Sessió de Comú de data 28 de març
de 2013.
RELACIÓ D’ACORDS
Intervenció
000068/2013-PROPDEP
Intervenció
Es presenta la memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer trimestre del
2013.
L’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS intervé dient,
Avui presentem la memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer
trimestre del 2013, 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 2013.
El resultat és d’un superàvit de 349.574,21 €.
Pel que fa a l’endeutament global, experimenta una rebaixa de 4,76 milions d’euros.
Ara bé, la memòria indica l’estat de comptes a data 31 de març del 2013; 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.
Modificacions pressupostàries:
A data 31 de març de 2013 s’han realitzat les següents modificacions pressupostàries:
S’ han reconduït romanents de crèdit per un import de 356.826,84 €.
S’han generat crèdits nous per un import de 6.000,00 € provinents d’un finançament
privat extraordinari.
Els romanents de crèdit s’han anat reduint de manera substancial en els tres darrers
exercicis disminuint des del passat exercici amb aquest un 50%.
Execució de despeses:
Pel que fa a l’execució provisional de les despeses, a data 31 de març, ascendeixen a
2.320.664,63 €; és a dir, una execució del 19,17%. La reducció ha estat de més d’1,1
milions euros respecte al primer trimestre de l’exercici anterior, cosa que representa una
rebaixa de més d’un 32%.
La liquidació de les despeses corrents durant aquest trimestre ha estat del 23,84 % del
pressupostat per a l’exercici, un 22% menys que en el mateix període de l’any anterior;
Despeses de personal: la liquidació ha estat de 952 mil euros, cosa que correspon al
25% del previst per l’exercici.
Consum de béns corrents i serveis: la liquidació ha estat del 15% del previst per
l’exercici.
Despeses financeres: s’ha liquidat el 19 % del previst per l’exercici.
Transferències corrents: la liquidació d’aquest capítol ha estat de 505.767 €, el 64 % del
pressupostat.
La liquidació de les despeses de capital ha estat durant aquest primer trimestre de 6.433
€, un 1% del pressupostat.
L’execució de les despeses de capital es correspon íntegrament a l’execució de les
despeses d’inversió. La liquidació encara és baixa, ja que no ha passat el temps suficient
com perquè es finalitzin les inversions iniciades que, a data de 31 de març, són un 17 %
de les previstes (194.302 €).
La liquidació d’actius i passius financers ha estat la següent:
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Passius financers: s’han executat el 10% dels previstos per l’exercici. Es tracta de retorn
d’endeutament es a dir l’amortització dels prèstecs.
Execució d’ingressos:
Pel que fa als ingressos, la liquidació ascendeix a 2.670.239 €, una execució del 22 %
de l’import previst per aquest exercici.
Impostos directes: 233.608 €, dels quals destaquem:
177.994 € en concepte d’impostos sobre la residència, corresponent a la facturació de
l’ impost de taxes, tributs i serveis per a l’any 2013.
52.420 € corresponent a l’impost sobre la construcció.
6.945 € corresponents a les altes de l’any, en concepte d’altres impostos directes
(1.023€ impost propietat i 2.171 € radicació activitats comercials).
Impostos indirectes:
Durant aquest trimestre encara no s’ha realitzat la liquidació.
Taxes i altres ingressos: 647.270 € en destaca:
219.877 € corresponents a la taxa de serveis comunals facturada conjuntament amb
l’impost de taxes, tributs i serveis.
154.692 € corresponents a la facturació del consum d’aigua potable del primer trimestre
2013.
46.144 € en taxes sobre la propietat immobiliària (drets d’edificar, drets connexió xarxa
col·lector i aigua).
74.327 € en concepte del centre d’esplai, activitats culturals i activitats extraescolars.
103.833 € en concepte d’ingressos rebuts per cessions del POUP.
Transferències corrents 367.059 €:
353.717€ corresponen al primer trimestre de la Llei de transferències i 7.342 €
corresponen al programa d’ocupació temporal.
Ingressos patrimonials: s’han liquidat 7.434 €.
Transferències de capital: s’han liquidat 1.414.867 € (correspon al primer trimestre del
2013 del que estableix la Llei qualificada de transferències als Comuns).
Resultat pressupostari:
En aquests moments els comptes del Comú reflecteixen que l’endeutament global es
continua reduint durant aquest trimestre. La rebaixa és de 4,76 milions d’euros, passant
de 43.112.172 € a 38.356.763 €. Aquesta rebaixa de l’endeutament és conseqüència de
la reducció dels endeutaments de :




Comú:
EMAP:
Vallnord:

reducció d’endeutament de 198 mil d’euros.
reducció endeutament de 3,4 milions d’euros.
reducció endeutament de 1,15 milions d’ euros.

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. Pel que fa a les
estacions, la situació financera a 31 de març sempre és millor, pel que fa la tresoreria,
que a 31 de maig, data de tancament de l’exercici d’EMAP, SAU i VALLNORD, SA.
L’execució de les despeses durant aquest primer trimestre de l’any 2013 ha estat del
19,17%, mentre els ingressos liquidats han estat el 22,29% dels previstos inicialment.
Per tant el resultat pressupostari, a 31 de març de 2013, és d’un superàvit de 349.574 €.
Tot i que encara és massa d’hora, ja tenim indicis que anem pel camí previst en el
pressupost de l’exercici. Els indicadors comencen a mostrar el resultat tant de les
mesures de contenció de les despeses corrents (-22%) com la reducció del quadre
d’endeutament, que s’ha reduït en un -11%.
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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,
Moltes gràcies Sr. Conseller de Finances, com bé heu dit es tracta d’una fotografia que
s’ha de fer tal i com marca la llei, amb la situació concreta i en un moment donat i
evidentment ho anirem seguint cada trimestre i entenem que tothom es dóna per
informat.
Intervenció
000026/2013-PROPDEP
Intervenció
Ampliació de crèdit partida 600/3130200/2264000. Formació acció social joventut per
un import de 4.208,80 €.
Aquesta ampliació està finançada amb l’afectació d’ingressos del projecte de serveis
generals de joventut.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Això tal i com es va parlar en Comissió de Finances són moviments entre partides
pressupostàries ja que es financen a través d’ingressos com és en aquest cas. Sabeu que
l’any passat varem rebre un ingrés per part de Carisma i d’aquest ingrés es va gastar
només una part, uns 2.000 € i per tant es finança aquest crèdit amb la resta que no
s’havia gastat, per això diguem que es una ampliació de crèdit finançada amb l’afectació
d’ingressos.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Intervenció
000026/2013-PROPDEP
Intervenció
Vista la necessitat de destinar mes diners a la promoció del Parc natural del
Comapedrosa.
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
pel exercici 2013.
S’acorda aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 700/533002/2268000 – Promoció cultural,
turística i esportiva per un import de 4.000,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant el crèdit disponible a la partida
500/4510102/22741 – Andoflora / Mercat de Nadal.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí també és el mateix, és per un nou projecte de guies que es vol tirar endavant pel
Parc Natural del Comapedrosa i que es finança amb el que ha quedat de la partida
d’Andoflora.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Intervenció
000026/2013-PROPDEP
Intervenció
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Vista la necessitat de realitzar les obres de millora de la xarxa del carrer Josep Areny i
costes del Teixidó,
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
pel exercici 2013.
S’acorda aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 300/4410002/6173030 – Xarxa aigua per un
import de 72.000,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant el crèdit disponible a la partida
300/5140302/6073020 – Xarxa aigües pluvials i residuals.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí és una mica el mateix quan es va fer el pressupost es van preveure dos línees de
partides, xarxa d’aigua i xarxa d’aigües pluvials i residuals i es va afectar dos imports
diferents i ara per poder fer l’adjudicació que farem tot seguit en el punt 8, lo que fem es
traspassar una partida a una altra és a dir fem el suplement de crèdit que es finança a
través del crèdit disponible en una altra partida, això evidentment en cap cas genera
endeutament, és només moure partides dins del pressupost.
Donem també aquest punt aprovat per unanimitat.
I ara per coherència passarem el punt 8, que es fa l’adjudicació d’aquestes obres i
d’aquesta manera quedarà el tema tancat.
Serveis Públics
000119/2013 – CONTRACTACIÓ
S’acorda adjudicar les obres de millora i renovació de la xarxa sanejament i distribució
d’aigua potable del tram 7 i 8 del C/. Josep Areny i de la xarxa de sanejament tram 9 del
C/ Costes de Teixidó de La Massana a l’empresa Treballs Públics Unitas Armengol &
Montané per un import de 119.754,26 €.
Altres ofertes presentades:
Pidasa Serveis S.L.
141.359,04 €
Locub S.A.
142.149,25 €
Copitran
130.310,39 €
Copsa
150.284,28 €
Coansa
160.108,25 €
Draga, S.A.
167.879,77 €
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Com veieu s’ha adjudicat a l’oferta més econòmica. Ja sé que és poc habitual que
passin adjudicacions per Consell de Comú però es deu a l’import. Sabeu que hi ha
l’Ordinació que preveu que tot el que sigui superior a l’1 % del pressupost ha de passar
per Consell de Comú. L’idea és que comencin les obres tant bon punt s’acabin les
escoles.
Queda aprovat aquest punt per unanimitat.
Esports i Joventut
000040/2013-PROPDEP
Esports i Joventut
Vista l’Ordinació de preus públics de data 19 de desembre del 2012, que fou objecte de
publicació al B.O.P.A. núm. 02, any 25, de data 9 de gener de 2012,
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Vist els apartats 4.B.8.3g) i 4.B.8.3j) Imports de les ACTIVITATS DEPARTAMENT DE
TURISME, SOCIALS I ESPORTS,
Atès que s’ha considerat necessari procedir a la modificació dels preus tant de l’apartat
de la Travessa de La Massana - Ordino com de l’apartat Setmanes joves 2012, ja que
son preus decidits entre diferents comuns, i ells passaran també dites modificacions,
S’acorda modificar l’Ordinació de preus públics com segueix:

ORDINACIÓ
ARTICLE PRIMER.Es modifica l’article 4.B.8.3 g) i el seu contingut a la Ordinació de preus públics, el
qual queda redactat de la manera següent:
Travessa de La Massana - Ordino:
• Adults a partir de 12 anys:
• Infants fins a 11 anys:
• Inscripcions el mateix dia de la travessa:
• Assegurança:

17,00 Euros.
00,00 Euros.
12,00 Euros de recàrrec.
6,00 Euros.

ARTICLE SEGON.Es modifica l’article 4.B.8.3 j) i el seu contingut a la Ordinació de preus públics, el qual
queda redactat de la manera següent:
• Setmanes joves 2013:
• Vela preu resident: 376,00 Euros.
• Vela preu resident amb descompte: 319,60 Euros.
• Vela preu no resident: 495,00 Euros.
• Vela preu no resident amb descomptes: 420,75 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu resident: 118,00 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu resident amb descompte: 100,30 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu no resident: 215,00 Euros.
• Volta a Andorra a peu preu no resident amb descomptes: 182,75 Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu resident: 147,50 Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu resident amb descompte: 125,38
Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu no resident: 290,00 Euros.
• Setmana jove d’esports d’aventura preu no resident amb descomptes:
246,50 Euros.
• Enrotlla’t preu resident: 59,00 Euros.
• Enrotlla’t preu resident amb descompte: 50,15 Euros.
• Enrotlla’t preu no resident: 100,00 Euros.
• Enrotlla’t preu no resident amb descomptes: 85,00 Euros.
• Hoquei gel preu resident: 35,50 Euros.
• Hoquei gel preu resident amb descompte: 30,18 Euros.
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•
•
•
•
•
•
•

Hoquei gel preu no resident: 95,00 Euros.
Hoquei gel preu no resident amb descomptes: 80,75 Euros.
Campus vòlei preu resident: 18,00 Euros.
Campus vòlei preu resident amb descompte: 15,30 Euros.
Campus vòlei preu no resident: 21,50 Euros.
Campus vòlei preu no resident amb descomptes: 18,28 Euros.
Colònies joves: entre 200 i 230 Euros.

L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Es la modificació de l’Ordinació de preus públics.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Cultura i educació
000061/2013-PROPDEP
Cultura i educació
Vista l’Ordinació de preus públics de data 19 de desembre del 2012, que fou objecte de
publicació al B.O.P.A. núm. 2, any 25, de data 19 de desembre de 2012.
S’acorda modificar els preus públics de l’Escola de Música de les Valls del Nord com
segueix:
ORDINACIÓ
4.B.10 .- ACTIVITATS DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I CULTURA.
És modifica l’article 4.B.10.3 .- Imports i el seu contingut a la Ordinació de preus
públics, el qual queda redactat de la manera següent:
4.B.10.3 .- Imports.
• Matrícula:
- Estudis lliures (joves entre 13 i 18 anys i adults)
- Estudis complerts i tallers (infants de 4 a 16 anys)
• Quotes mensuals:
- Estudis lliures (joves entre 13 i 18 anys i adults)
- Estudis complerts (infants de 8 a 16 anys)
- Tallers (infants de 4 a 7 anys)

90,00 Euros/curs
60,00 Euros/curs
65,00 Euros/mensuals
55,00 Euros/mensuals
28,00 Euros/mensuals

Descompte d’un 20% amb la matrícula, amb el carnet jove.
Descompte d’un 50% amb la matrícula, amb la carta magna.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Són preus que també es passaran per Consell de Comú d’Ordino vist que l’Escola de
Música està mancomunada.
Queda aprovat aquest punt per unanimitat.
Intervenció
000026/2013-PROPDEP
Intervenció
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S’aprova una generació de crèdit per un import de 2.000,00 Euros destinats a la partida
700/5330000/2268054 – Cos de voluntaris per la natura.
Aquesta generació de crèdit es finança mitjançant l’aportació dinerària de l’entitat
BOMOSA, S.A.U per un import de 2.000,00 Euros i destinada al concepte
700/5330000/48001 – BOMOSA,SAU.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí només explicar de que tal i com va ser l’aportació l’any passat de Carisma, també
s’hi ha afegit BOMOSA SAU, cosa que no passa molt habitualment, tenir un ingrés
d’aquest tipus i per tant per això es fa aquest acord de Consell de Comú perquè és una
generació de crèdit.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000127/2012-PROPDEP
Via Pública i Parcs i Jardins
Modificació del Reglament de terrasses d’ús públic.
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol segon,
capítol segon, article cinquè;
S’acorda CONFIRMAR i MODIFICAR el Reglament de terrasses d’ús públic, de data
28 de setembre del 2012, com segueix:
Article 1
Modificació de l’article 5
Es modifica el paràgraf que fa referència a les temporades, amb el següent redactat:
(...)
“Les temporades seran les següents:
· Temporada d’hivern:
· Temporada d’estiu:

de l’1 de novembre al 30 d’abril.
de l’1 de maig al 31 d’octubre.”

(...)
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquesta tema ha estat també tractat en comissió. Aquí l’únic que s’ha fet es canviar les
temporades de les terrasses a demanda dels establiments.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000007/2013-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL (E.M.A.P.,
SAU) per la renovació de la pòlissa de crèdit amb l’entitat bancària BANC DE
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SABADELL, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS MIL EUROS (1. 200.000,- €),
amb una durada d’un any (23 de maig del 2013 al 23 de maig del 2014}.
I es faculta a I'Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major, per signar la renovació de
dit aval.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí també ens trobem com passa cada any per les renovacions de les diferents pòlisses
de crèdit que arriben al venciment. Aquesta vencia al maig del 2013 i per tant el que
fem és tornar-la a renovar d’acord amb el que es va acordar en el Consell
d’Administració d’EMAP i en paral·lel es treballa amb la reestructuració global del
deute en aquests moments.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS demana,
Senyor Cònsol lo que li volíem demanar es l’estat de les converses entre el Comú de La
Massana i la Banca Andorrana sobre la renegociació del crèdit, per on passem i saber
una mica.
L’Hble. Sr. David Baró respon,
Encara que no s’hagi entrat cap pregunta al respecte li contestaré, en aquests moments
estem fent diferents reunions, com també l’hem anat informant ja sigui en comissió de
Finances o amb el Consell d’EMAP SAU i per tant estem treballant en aquesta
reestructuració del deute a llarg termini, com hem anat explicant es agafar el deute del
Comú i EMAP i passar-lo a llarg termini, a 20 anys i deixant una pòlissa de crèdit a
EMAP per a poder funcionar.
Encara hi estem treballant, aquest matí justament hem tingut una nova reunió, i tant bon
punt tinguem l’esborrany el tractarem en comissió de Finances.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS diu,
Paral·lelament i correlativament amb això les converses que té el Comú de La Massana
amb Govern sobre el passament del deute, si ens pot informar igualment com està el
tema?
Es va parlar hem llegit al diari d’una moratòria, bé saber per on passem.
L’Hble. Sr. David BARÓ respon,
Més que llegint el diari d’una moratòria, es va fer aquella reunió de poble i van haver-hi
unes declaracions posteriors per part del Ministre de Finances que estava present a la
reunió i hem anat també treballant i fent reunions. Estan al corrent de tot, de la nostra
reestructuració del deute, de com es faria i ells també hi estan treballant amb la solució
perquè es pugui dur a terme, evidentment. Són plenament conscients de tot i a més a
més saben que el Comú està fent uns esforços que són també evidents i l’idea es lligarho tot plegat. El mateix Ministre Sr. Cinca està al corrent de tot. Aquest matí també
n’hem parlat, saben l’estat de la situació, i ho estem treballant conjuntament.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA diu,
A les seves paraules, Vostè considera que no hi haurà cap tipus de problema amb el
canvi de la Llei de Finances comunals aquest final d’any i que podrem rebre aquestes
transferències i que el Comú de La Massana podrà continuar amb els seus ingressos de
les transferències, ho puc entendre d’aquesta manera?
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
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No ben ve perquè la solució l’estan treballant des de Govern i també amb el Grup
parlamentari. No sé de quina manera es farà perquè el Govern sap que s’està treballant
en diferents possibilitats però que va tot lligat amb el Comú i amb el seu pla de viabilitat
i amb el seu pla de reestructuració del deute.
Estan mirant diferents camins possibles. Son plenament conscients de que evidentment
el Comú ha de continuar rebent transferències per poder anar retornant el deute, tal i
com ens hem compromès i tal i com quedarà plasmat a més a més amb aquesta
reestructuració del deute, però encara no s’ha tancat definitivament la solució. No sé si
passarà per un canvi de llei, si passarà per una altra qüestió, com es materialitzarà.
Però en qualsevol cas Govern coneix plenament la situació del Comú per part de
l’Estació, perquè ja sabeu que el deute del Comú és d’uns 16 milions d’Euros, no és el
problema, sinó que és l’inversió que s’ha fet a l’Estació. I precisament us puc dic que
aquest mati hem parlat amb el Sr. Cinca de com es lligaria en paral·lel la reestructuració
del deute del Comú més EMAP amb ells, i ells penso que també tenen previst de tractarho demà en Consell de Ministres i en les properes reunions, es un tema que s’està
parlant en aquests moments.
Ara bé com quedarà al final i com es farà i com es materialitzarà un canvi o no, això
encara no està tancat per part del Govern ni del Comú perquè és un treball conjunt que
es fa. M’agradaria poder-vos dir avui això es farà així, però ho estan treballant des de
Govern i intentant tractar-ho al Consell General i avui encara no hi ha la forma com es
materialitzarà tot plegat. Però si que tal com va manifestar i s’ha dit públicament
entenem de que la situació de l’Estació amb la càrrega que te vers el Comú evidentment
el Comú de La Massana no podrà deixar de rebre transferències, perquè llavors tampoc
no podria retornar el deute. I l’idea és que amb aquesta reestructuració hi hagi una
planificació, un esforç i un compromís del Comú per anar tornant el deute durant els
propers anys fins arribar a complir la llei.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA afegeix,
Jo ho entenc que Vostè avui no té la certesa ni el 100% de la solució, també ho entenc
que ho està treballant i que està negociant i que entre els uns i els altres arribarem a
trobar una solució, jo no en tic cap tipus de dubte pel bé de La Massana.
Jo només li diria una cosa i és la nostra preocupació i li dic aquí públicament. La
solució que nosaltres tenim de trobar, el problema que nosaltres tenim és un problema
de sobre endeutament i és un fet que amb la Llei de Finances Comunals estem sobre
passats, aproximadament de 18,8milions d’euros i que abans d’aquest final d’any tenim
de trobar la solució. Miri jo li demano una cosa i des de l’oposició li demanem
públicament busqui la millor solució i sobre tot busqui la millor solució per La
Massana. I quan li dic això és que amb aquestes negociacions entre Banca, Comú i
Govern, em fa por que aquí l’única solució que puguem trobar es que la Banca pugui
cobrar. Jo el que li demanaria és que Vostè busqués una solució a llarg termini i una
vegada per totes trobéssim entre Govern, la Banca i nosaltres mateixos una solució que
poguéssim donar una garantia de futur a l’estació d’esquí i sobre tot també al Comú
perquè va molt lligat, desgraciadament va massa lligat i que l’any que ve no tornem a
estar a la mateixa. Vigili Vostè molt que sobre tot aquesta solució ens vagi bé a tots, als
ciutadans de La Massana i que ens doni una solució a llarg termini i no sigui una solució
per la banca, perquè el Govern es compromet que li pagarà a Vostè les transferències i
llavors aquests tenen la seguretat que podran cobrar. La seguretat ja la tenen perquè el
Comú de La Massana que sàpigui jo fa cents d’anys que som seriosos i pagarem el que
sigui necessari i al moment que sigui necessari. Tenim un problema i aquest problema el
tenim entre tots i tenim de mirar de resoldre’l i tirar-lo endavant.
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L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
N’hem parlat i m’agrada perquè al final ha dit ja trobarem, i abans ha dit busqui una
solució i a més a més ho estem compartint amb Vostès en el dia a dia al Comú i ho
estem buscant amb el mateix Govern i ho estem fent entre tots. Estem mirant de buscar
entre tots la manera de que això es pugui finançar a llarg termini i hem de mirar de
trobar la millor solució perquè aquesta càrrega que suposa aquesta inversió feta amb
deute es pugui mirar d’ alleugerir i buscar la forma que hi hagi menys càrrega financera
però d’entrada l’idea es de buscar entre tots la millor solució i evidentment tots els
avançaments que es vagin fent ja ho anirem parlant, són negociacions i també hi ha una
part que no es que no es vulgui explicar sinó que s’està treballant internament i que ja us
explicarem a tots vosaltres en el seu moment.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA afegeix,
Estem d’acord sobre aquest punt, no hi ha cap tipus de problema, com Vostè diu,
tothom també voldria afegir-hi els Consellers i el Grup Parlamentari i el Consell. Jo em
sembla que és una solució entre tots. A nosaltres a negociar coses amb futur i pel bé de
La Massana ens hi trobarà a la taula i tindrà el nostre suport, per solucionar altres
problemes a tercers no compti amb nosaltres, i sobre tot complir la llei sempre, que és
per això que estem aquí.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Perfecte, estem d’acord Sr. SERRA,veig que estem en la mateixa línea i per tant així ho
intentarem fer tots plegats.
Actes Juntes de Govern
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que són les actes aprovades darrerament en
Junta de Govern de dates 13-20-27 de març, 3-10-17-24-30 d’abril i 8 de maig del 2013,
actes que s’han tramés a tots els Consellers per la seva informació.
L’Hble. Sr. David BARÓ demana si hi ha alguna demanda en concret sobre alguna
Junta de Govern?
Al no demanar res cap Conseller, la Corporació es dóna per informada dels acords
presos darrerament en Junta de Govern.
No havent-hi més assumptes a tractar i havent esgotat l’ordre del dia a les 11:35 s’acaba
la reunió.

El Cònsol Major,
David BARÓ RIBA

La Secretària,
M. Rosa RIBERA AMBATLLE

