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ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 29 DE MARÇ DE 2012

Avui 29 de març de 2012, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
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91
92

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

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

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
7

Consellera

Jael Pozo Lozano

S’obra la Sessió i el Sr. Cònsol informa que no s’ha entrat cap assumpte per incloure a
l’Ordre del dia per part dels Consellers, d’acord amb els articles 23.2 i 23.3. de la
Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns.
Seguidament es dóna lectura a l’ORDRE DEL DIA :
- Presa de jurament dels desaners.
- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
- Passament de comptes i liquidació del pressupost per l’exercici 2011.
- Renovació d’una pòlissa de crèdit d’EMAP SAU.
- Informació dels acords presos en Juntes de Govern.
RELACIÓ D’ACORDS
Administració general
000066/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
La Capitana Hble. Sra. Sandra BONET SOVILLA pren de jurament als Deseners
següents:
.- Sr. Jaume ARENY CASELLES pels Quarts de l’Aldosa i Anyós.
.- Sr. Francesc Xavier GARCIA DURAN pel Quart de Sispony.
.- Sr. Gerard GELABERT FERRER pels Quarts d’Erts i Arinsal.
L’Hble. Sr. David BARÓ, pronuncia aquestes paraules:
Acabem de prendre jurament a 3 dels 4 deseners de la parròquia de la Massana. Jaume
Areny per l’Aldosa i Anyós, Xavi Garcia per Sispony i Gerard Gelabert que representa
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Erts i Arinsal. El poble de Pal no precisa desener, ja que tenim la capitana, la consellera
Sandra Bonet que és d’aquest quart. En un altra sessió prendrem jurament al desener de
la Massana.
Els deseners estan sota les ordres del capità i tenen com a funció vetllar pel
manteniment de l’ordre a la seva demarcació i pertanyen, doncs, a la força armada.
Aquesta explicació la trobem al llibre “Andorra, el meu país”, d’Albert Puigoriol, el
primer clàssic de la literatura didàctica andorrana.
És cert que avui dia els deseners són una figura gairebé desconeguda per la majoria
d’andorrans. Però penso que cal remarcar la seva importància.
Per a mi, aquest càrrec té un elevat component simbòlic, amarat de dignitat. Tenir el
títol de desener significa estar disposat a lluitar per defensar la teva terra.
Però també és un símbol del tarannà pacífic dels andorrans ja que mai hem tingut un
exèrcit. N’hem tingut prou amb sentir-nos protegits amb els nostres capitans i deseners.
Per sort, els nostres deseners no s’han hagut d’enfrontar mai amb les armes. Però fa
molts anys sí que tenien una participació activa en la comunitat. Eren ells els que
actuaven en cas de foc a la muntanya o si es perdia algú. Els deseners avisaven i
coordinaven els caps de casa i eren els encarregats d’actuar en aquests casos.
Potser sí que ara és més un títol simbòlic. Però qualsevol cultura està plena de símbols i
el conjunt d’aquests símbols són els que ens donen una identitat.
És important saber qui som, es important saber d’on venim És important que sapiguem
que a la Massana tenim persones compromeses amb el poble per actuar si calgués.
I per tot això, és important que el Comú avui hagi pres de jurament als nostres deseners.
Felicitats pel vostre títol i gràcies per la vostra implicació i per molts anys.
A continuació s’aprova per unanimitat l’acta de la Sessió de data 23 de febrer de 2012.
Intervenció
000053/2012-PROPDEP
Intervenció
Passament de comptes i liquidació del pressupost per l’exercici 2011 del Comú de La
Massana.
L’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS, Conseller de Finances, intervé dient:
Avui presentem la memòria explicativa de la liquidació del pressupost 2011.
Com a responsable de la comissió de finances, estic plenament satisfet del tancament
que tot seguit exposaré, perquè demostra que hem assolit els objectius que ens vam anar
imposant durant l’any passat i que continuen en vigència durant aquest 2012.
Durant tot l’any passat, a mesura que exposàvem les liquidacions trimestrals, ja vam
pronosticar un resultat positiu, és a dir, amb superàvit. Vam ser cautelosos perquè, com
sempre remarquem, durant l’exercici es pot anar intuint la tendència però fins al final no
pots tenir la certesa del resultat final.
Així doncs, aquests són els punts rellevants de la liquidació del pressupost 2011:
El resultat pressupostari és d’un superàvit d’1 milió i mig d’euros.
Es tracta del segon any consecutiu que el Comú de la Massana tanca els seus comptes
amb superàvit. Si l’exercici anterior s’havia obtingut un resultat positiu de 770.936 €, en
el 2011 el superàvit encara ha estat més ampli i ha ascendit concretament a la xifra d’
1.536.675 €.
Aquest resultat positiu és conseqüència de dos factors: d’una banda, l’elevat grau de
control i contenció de la despesa, seguint la mateixa línia que l’exercici anterior, i,
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d’altra banda, l’important grau d’execució dels ingressos, cosa que demostra els criteris
realistes amb què es van confeccionar els pressupostos.
Així doncs, hem aconseguit tancar un exercici en què els ingressos superen clarament
les despeses.
S’aconsegueix un estalvi de l’11% en el pressupost de despeses.
L’execució del pressupost situa les despeses en 10.455.658 €, un 89,43% del que
s’havia pressupostat i un 12,19% menys que l’exercici anterior. Això ha estat possible
gràcies a l’aplicació de mesures estrictes i contundents de contenció.
De fet, el resultat d’aquest any és una continuació de la línia aplicada en els darrers
exercicis. Recordem que en l’exercici anterior les despeses ja van disminuir en 2,5
milions d’euros respecte l’any anterior. Ara anem endavant i durant el 2011, les
despeses s’han reduït en 1,5 milions d’euros respecte el 2010. Així doncs, 4 milions
d’estalvi en només dos exercicis.
Passo a detallar els diferents capítols:
Les despeses de personal s’han liquidat per un import de 3.871.703 €, un 94,95% del
pressupostat i un 5,5 % menys que en l’exercici anterior. Cal remarcar molt
positivament la rebaixa progressiva que està experimentant aquest capítol i que encara
baixarà més, perquè, com sabeu, tenim el compromís de no fer noves contractacions ni
cobrir les baixes, a més d’haver aplicat altres mesures concretes que ja us vam exposar
en la presentació del pressupost 2012.
Consums de béns corrents i serveis: el total de despeses d’aquest concepte ascendeix a
4.145.814,13 €.
Les partides més importants han estat les següents:
520.652 € corresponents a lloguers de terrenys i béns naturals, lloguer de maquinària i
equipaments d’oficines, i de lloguers d’elements de transport.
872.765,24 € corresponents a manteniment de camins forestals, abocadors, vies urbanes,
edificis i construccions, parcs i jardins.
1.052.873,98€ corresponents a despeses de material, subministraments, activitats de
caràcter cultural i social.
1.699.522,25 € corresponents a treballs realitzats per altres empreses, com ara la
recollida selectiva de deixalles, vidre, envasos i cartró, les despeses de comunicació,
l’hora gratuïta dels aparcaments verticals com a mesura de reactivació del comerç, les
despeses jurídiques i els esdeveniments, com per exemple Andoflora.
Despeses financeres: L' import liquidat es d’un total de 345.976,34 Euros corresponent
al pagament d’interessos sobre l’amortització dels diferents préstecs contractats i sobre
el disposat de les pòlisses de crèdit.
Transferències corrents: L’execució pressupostària per aquest capítol ha estat del
94,45% i es quantifica en 1.023.209,57 Euros, destinats a pagar les subvencions
atorgades a diferents entitats culturals, socials, turístiques i esportives i a les ajudes
socials.
Inversions reals: s’han executat la quantitat de 248.672,59 Euros en despeses d’inversió
representant un 42,26% del pressupost total.Voldria remarcar que aquest grau
d’execució és fruït de l’adaptació a l’actual conjuntura econòmica actual. Considerem
que és un acte de responsabilitat saber planificar en cada moment d’acord amb les
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necessitats estructurals. Aquest esforç de contenció, però, no seria possible si en els
últims anys no s’haguessin tirat endavant les obres que han permès a la Massana tenir
serveis i equipaments de primer ordre. En aquests moments no tenim aquestes
necessitats i per això, doncs, podem aplicar una política restrictiva, responsable i
plenament planificada. Això sí, dediquem totes les inversions necessàries per a la bona
marxa de la parròquia, mantenint en condicions tots els equipaments i millorant la
qualitat de vida als pobles.
De les inversions reals executades durant l’exercici 2011, cal destacar 117.543,28 €
assignats a les inversions de béns destinats a l’ús general (eixamplament de carreteres,
xarxa d’enllumenat públic, xarxa d’aigua potable, vies urbanes, estabilització de
talussos, mobiliari urbà i el pla especial de Pal), 51.203,26 € l’elaboració del cadastre
Comunal, 77.728,69 € a altres inversions, com ara el subministrament i
condicionaments de contenidors, equipaments culturals. etc.
Pel que fa a les transferències corrents i als actius financers, no hi ha hagut moviments.
Finalment, en relació als passius financers, el capítol ascendeix a 820.282,10 €, i
correspon a l’amortització de capital dels préstecs amb les entitats de crèdit.
I passem al pressupost d’ingressos, que ha superat el de despeses, produint el superàvit
d’1 milió i mig d’euros.
El pressupost d’ingressos ascendeix a 11.992.333.48 €.
Concretament, es tracta d’un 103,07% del que s’havia pressupostat. El grau d’execució
dels ingressos corrents representa un 93,26% de l’ import pressupostat, i un 120,28%
dels ingressos de capital.
Si ho desglossem per capítols:
Impostos directes: s’han ingressat 1.675.468,57 €, que representen el 90,89% del previst
i es reparteixen de la següent manera:
185.055 € en concepte d’impostos sobre la residència.
815.414,09 € en concepte d’impostos sobre el capital.
572.473 € impost propietat edificada.
61.420 € impost sobre la construcció.
181.520 € impost rendiments arrendataris.
674.999 € en concepte d’impostos sobre la radicació d’activitats comercials.
Impostos indirectes: Aquest concepte inclou l’ import de transmissions patrimonials.
S’ha rebut la quantitat de 464.484,50 Euros.
Taxes i altres ingressos:
S’han ingressat per aquests conceptes la quantitat de 2.694.881,04 Euros distribuïts en
els conceptes següents:
691.596 € en concepte de taxes (drets d’edificar, drets d’empalme xarxes, serveis
comunals,...).
896.353 € en concepte de preus públics per prestació de serveis(consum d’aigua,
activitats culturals, socials i esportives).
922.282 € en concepte de preus públics per l’ utilització privativa del domini Comunal
(abocadors, ocupació via pública,...).
184.649 € en concepte d’altres ingressos (cessió obligatòria POUP, sancions de
circulació,...).
Transferències corrents: Dins aquest capítol trobem les transferències corrents rebudes
del Govern per un total de 1.559.868,88 Euros.
Ingressos patrimonials: els ingressos patrimonials sumen un total de 407.367,57 € dels
quals destacarem els 311.792,76 € corresponents al cànon d’explotació del telecabina i
del domini esquiable de l’estació de muntanya E.M.A.P,SAU. Durant l’exercici 2011
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s’ha aprovat la condonació de la part de dit cànon, corresponent al càlcul dels costos de
la temporada d’estiu.
No hi ha moviments dins del capítol d’inversions reals, actius financers i passius
financers.
I finalment, pel que fa a transferències de capital, s’han ingressat 5.190.262,92 Euros
corresponent a la Llei de transferències.
En base a tot l’exposat, tanquem l’exercici amb un pressupost de despeses de
10.455.658 € i un pressupost d’ingressos d’11.907.732 € cosa que es tradueix amb un
resultat positiu d’ 1.536.675 €.
Si la satisfacció és gran per aquest resultat positiu encara ho és més pel que fa a la
reducció de l’endeutament.
L’exercici es tanca amb un disminució del deute de 3,6 milions d’euros.
L’endeutament del Comú de la Massana queda situat en 42.111.188 €, un 14% per sota
del passat exercici, en què la xifra estava en 45.751.841 €. Cal tenir en compte que l’any
anterior ja s’havia aconseguit reduir el deute de més de tres milions d’euros. Per tant la
reducció des del 2009 ha estat de 6,9 milions d’euros.
Durant l’execució dels diferents trimestres ja es perfilava la tendència, que era
orientativa i que ara es confirma.
Concretament, el deute del Comú de la Massana és de 15.938.516 € (reducció d’1,8
milions respecte el 2010).
El deute d’EMAP SA és de 24.986.851 € (reducció de 2,6 milions d’euros respecte el
2010).
I el deute de Valls del Nord SA és de 2.085.820 € (increment de 0,9 milions respecte el
2010).
Com hem remarcat en diverses ocasions, l’endeutament global del Comú de la Massana
es veu clarament afectat pel deute d’EMAP. Tenim el ferm compromís de girar la
situació, per la qual cosa hem encetat un procés per a la privatització d’una part de
l’estació. Hi estem treballant fermament i en els pròxims anys estem convençuts que els
canvis que aplicarem donaran uns resultats positius. N’estic segur perquè estem
treballant a la una dins el Consell d’Administració d’EMAP SAU, amb la implicació
total del Conseller Jordi Serra i amb la intenció de professionalitzar l’organisme.
CONCLUSIONS
El Comú de la Massana ha complert amb escreix l’objectiu fixat a l’inici de l’exercici
de contenir al màxim la despesa.
Aquest punt no ha afectat l’activitat comunal, s’han tirat endavant tots els projectes però
amb menys recursos econòmics i augmentant la partida destinada a ajudes socials.
S’han tirat endavant únicament les inversions necessàries que garanteixen el benestar
dels ciutadans.
Els ingressos s’han ajustat completament a les previsions, cosa que demostra que vam
elaborar el pressupost amb criteris rigorosos i realistes.
La gestió del Comú durant el 2011 ha estat eficient i eficaç. La demostració més clara és
el superàvit pressupostari d’1 milió i mig d’euros.
I, finalment, tanquem l’exercici amb una reducció del deute de més de 3 milions i mig
d’euros.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Bé com sabeu, avui no es tracta de fer una aprovació, ja que es un passament de
comptes, l’aprovació es fa per part del Tribunal de Comptes. A partir de demà ho farem
passar al Tribunal de Comptes.
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L’Hble. Sr. Robert ALBÓS diu,
Són comptes que nosaltres no hi hem participat i per tant no volem cap tipus de relació
amb aquests comptes.
L’Hble. Sr. Jordi SERRA afegeix,
Amb lo que acaba d’explicar sobre EMAP el Conseller de Finances, només dir-li una
cosa, atès que ha parlat de mi personalment, pel moment el Consell d’Administració
d’EMAP, lo que hem estat fent es recollir informació, ens he l’heu donat tota la que
hem demanat i pel moment de decisions de caire important, únicament a l’últim Consell
d’Administració es va agafar la decisió de fer la valoració d’actius, valoració de
l’empresa i pla de xoc. Això es un fet que nosaltres, des de l’oposició, estem totalment a
favor que es faci. L’única cosa que podria dir es que ja s’hagués pogut agafar abans.
Perquè Vostè mateix i el Sr. Cònsol ja feien part del Consell d’Administració anterior,
vol dir que la situació Vostès si que la coneixien. Tindran sempre el nostre suport,
sempre i quan es vagi en aquest sentit que diu Vostè, d’anar cada vegada a mirar molt
més la despesa i cada vegada provar de reflotar aquesta Societat que es l’interès de tots,
l’interès de La Massana i d’Andorra en general, només dir-li això.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Així es tracta, de treballar conjuntament i d’anar a la una com bé dieu.
Entenem doncs que hem fet el passament de comptes i demà procedirem a l’enviament
al Tribunal de Comptes tal i com marca la Llei ja que s’ha de fer abans del final del mes
de març.
Administració general
000006/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’aprova per unanimitat avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA
ARINSAL/PAL S.A.U. (E.M.A.P., S.A.U.) per la renovació de la pòlissa de crèdit amb
l’entitat bancària BANC SABADELL, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS MIL
EUROS (1.200.000 €), amb una durada d’un any (del 29 d’abril del 2012 al 29 d’abril
del 2013).
I es faculta a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major, per a signar la renovació
de dita pòlissa.
Acords presos en Juntes de Govern.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Totes les actes que han estat aprovades en Junta de Govern han estat transmeses als
diferents Consellers, amb la deguda antelació, per la seva informació.
No hi ha cap comentari per part dels Consellers de l’oposició i l’Hble. Sr. Cònsol
afegeix que tota la Corporació queda degudament informada de les actes de la Junta de
Govern.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:32 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari
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