ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 4 DE JUNY DE 2015

Avui 4 de juny de 2015, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller
Conseller

David Baró Riba
Raül 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
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
90

Conseller

Robert Albós Saboya

Actua com a secretària general la Sra. Mònica ROGÉ PUJAL.
El cònsol major dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de
Consell s’ha convocat d’acord amb el que disposen els articles 19.b i 21 de l’Ordinació
d’Organització i Funcionament dels Comuns. D’acord amb el que disposen els Articles
23.2 i 23.3. d’aquesta Ordinació no hi ha hagut cap pregunta proposada ni s’ha presentat
cap assumpte a incloure a l’ordre del dia per part dels consellers de Comú dins del
termini establert, per tant es segueix amb l’ordre del dia previst per la sessió d’avui.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la liquidació provisional dels comptes del 1r trimestre
2015.
3. Aprovació, si escau, d’una aportació a EMAP, SAU.
4. Aprovació, si escau, de suplements de crèdit.
5. Aprovació, si escau, d’un complement d’adjudicació.

6. Aprovació, si escau, del text de modificació d’articles de la Llei
qualificada de transferències als comuns.
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22
i 29 d’abril i 6, 13 de maig del 2015.

RELACIÓ D’ACORDS

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
L’Hble. Sr. David BARÓ demana si hi ha algun aspecte a comentar de l’Acta de
Consell de Comú de data 16 d’abril de 2015 i no havent-n’hi cap s’aprova per
unanimitat.

2. Presentació de la liquidació provisional dels comptes del 1r trimestre 2015.
Intervenció
000048/2015-PROPDEP
Intervenció
Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes a 31 de
març del 2015.
L’Hble. Sr. David BARÓ dóna la paraula a l’Hble. Sr. Miquel LLONGUERAS,
conseller de finances, qui exposa:
Avui presentem la memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer
trimestre de l’exercici 2015, a títol informatiu, tal com marca la Llei de finances
comunals i després d’haver estat presentada en la darrera Comissió de Finances de data
21 de maig de 2015.
La memòria indica l’estat de comptes a data 31 de març del 2015, és a dir, fa un retrat
en un moment puntual i, per tant, aquest retrat no ens permet fer amb certesa
projeccions de com es tancaran els comptes a finals d’any, tot i que ja indica una
tendència, com ja s’ha demostrat en els exercicis anteriors.
El retrat és similar al primer exercici del pressupost de l’any passat, ja que també
presenta un superàvit de 453.969 euros.
Aquest és el quart exercici que ens proposem tancar amb superàvit i amb una reducció
dràstica de l’endeutament, ja que a finals d’any preveiem que la rebaixa fos d’onze
milions d’euros, enlloc dels 10 milions inicialment previstos a principis de mandat,
superant les expectatives inicials marcades al pla de viabilitat.
En aquests tres primers mesos de l’any, l’endeutament total s’ha reduït en 1 milió
d’euros, una rebaixa que significa un 6% respecte a finals del 2014.
Aquestes són les dades més significatives de la memòria, però tot seguit exposaré de
forma detallada els diferents apartats:
I. Modificacions pressupostàries
A data 31 de març de 2015 s’han realitzat les següents modificacions pressupostàries:

• S’han reconduït romanents de crèdit per un import de 444.817,81 €.
• S’han generat crèdits per un import de 13.219,76 €.
• S’han realitzat ampliacions de crèdits per un import total de 1.660,75 €.
II. Execució de despeses
Pel que fa a l’execució provisional de les despeses, ascendeixen a 2.178.867 €, és a dir
una execució del 17%, un 6% inferior a la del mateix període de l’exercici anterior.
La liquidació de les despeses corrents, durant aquest tercer trimestre, ha estat del 23%
del pressupostat per a l’exercici, també un 6% menys que en el mateix període de
l’exercici anterior.


Despeses de personal: la liquidació ha estat de 893 mil euros, el que
correspon 24,25% del previst per l’exercici i un 3% menys que el mateix
període de l’exercici anterior.



Consum de béns corrents i serveis: la liquidació ha estat del 16,91% del
previst per l’exercici.



Despeses financeres: s’han liquidat el 23,8% del previst per l’exercici.

•

Transferències corrents: la liquidació d’aquest capítol ha estat de
381.380,01 €, el 44,79% del pressupostat.



Despeses de capital: durant aquests tres primers mesos han estat de
27.401,29 €; un 1,44% del pressupostat es correspon íntegrament a
l’execució de les despeses d’inversió (la inversió compromesa a 31 de març
ja era de 461 mil €).



Passius financers: s’han executat el 24,94% dels previstos per l’exercici que
es correspon a retorn d’endeutament, a l’amortització.

III. Execució d’ingressos
L’execució provisional fixa els ingressos en 2.632.737 €, cosa que representa una
execució del 21%.
1. Impostos directes 211.208 €, un 10,87 % del previst per a l’exercici, dels quals
destaquem:
•

180.309,6 € en concepte d’impostos sobre la residència, corresponent a la
facturació de l’impost de taxes, tributs i serveis per l’any 2015.

•

15.375,5 € corresponent a l’impost sobre la construcció.

•

9.248,05 € corresponents a altes de l’any en concepte de l’impost sobre la
propietat edificada.

•

6.085,78 € corresponents a altes, baixes i modificacions de l’any en concepte

de l’impost de radicació d’activitats comercials i empresarials.
•

189,84 € corresponents a regularitzacions de l’any anterior en concepte de
l’impost sobre els rendiments arrendataris.

2. Impostos indirectes
•

No s’ha executat, encara, res en aquest capítol.

3. Taxes i altres ingressos 589.460 €, dels quals destaquem:
• 224.989,28 € corresponents a la taxa de serveis comunals facturada
conjuntament amb l’impost de taxes, tributs i serveis.
• 153.620,84 € corresponents a la facturació del consum d’aigua potable del
primer trimestre del 2015.
• 39.379,74 € en taxes sobre la propietat immobiliària (drets d’edificar, drets
de connexió a la xarxa de col·lector i aigua, lloguer de comptadors d’aigua).
• 74.365,22 € en concepte del centre d’esplai, activitats culturals i activitats
extraescolars.
• 16.200,00 € en concepte d'utilització de l’abocador comunal.
• 17.787,55 € en concepte de la cessió obligatòria del pla d’urbanisme.
4. Transferències corrents 312.517 €.
Dins aquest capítol trobem les transferències corrents rebudes del Govern per
un total de 286.297,54 € corresponents al primer trimestre del 2015 de la Llei de
transferències, i 13.000,00 € corresponents a aportacions d'entitats privades, i
13.219,76 € en concepte del programa del servei d’ocupació temporal
d’empleats.
5. Ingressos patrimonials s’han liquidat 8.985 €.
6. Transferències de capital: s’han liquidat 1.510.565 € que corresponen al
primer trimestre del que estableix la Llei qualificada de transferències als
Comuns
IV. Resultat pressupostari
L’execució de les despeses durant aquests primer trimestre de l’any 2015 ha estat de
2.178.867,56 €, mentre que els ingressos liquidats han estat 2.632.737,15 €, per tant
el resultat pressupostari a 31 de març de 2015 és d’un superàvit de 453.869 €.
V. Endeutament
Al tancament d’aquest primer trimestre l’endeutament global del Comú se situa en
menys 15.343.583 €. A principis de mandat l’endeutament total era de 44 milions
d’euros.

Durant aquest primer trimestre s’ha reduit l’endeutament en 1.032.043 €, és a dir un
6%.
Aquesta rebaixa de l’endeutament és conseqüència de la reducció dels endeutaments de:


Comú:

Reducció d’endeutament a C/T de 226.000 €.



EMAP:

Reducció d’endeutament a C/T de 806.000 €.

Continuem, doncs, amb la tendència dels pressupostos efectuats durant aquest mandat,
seguint amb els criteris basats en gastar menys del que s’ingressa, fer més amb menys,
però mantenint tots els serveis i prestacions i finançant els increments d’inversió amb la
reducció de les despeses corrents.
Aquestes mesures responen al Pla de Viabilitat, que estem seguint amb rigor per poder
assolir els objectius fixats.
No havent-hi cap intervenció, el cònsol dóna la Corporació per informada.

3. Aprovació, si escau, d’una aportació a EMAP, SAU.
Comerç, Turisme i Comunicació
000245/2015-CONTRACTACIÓ
Comerç, Turisme i Comunicació
Es proposa aprovar una despesa de 300.000 € en concepte d’aportació a EMAP, SAU
per la temporada 2015 (esdeveniments, promoció, etc).
El cònsol informa que es tracta de l’aportació què es fa cada any i què es treballa des de
la comissió de turisme. Com bé sabeu són els esdeveniments que hi ha com pot ser
activitats per els mundials i d’altres esdeveniments que es fan a l’estació de Pal i que
estan finançats per part del Comú.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

4. Aprovació, si escau, de suplements de crèdit.
Intervenció
000014/2015-PROPDEP
Intervenció
Vist el mandat de la reunió de cònsols referent a la implantació d’una oficina tècnica
encarregada de centralitzar la realització de les tasques d’aplicació, gestió, inspecció,
comprovació, recaptació i execució a dur a terme amb relació als recursos econòmics de
dret públic i/o privat de qualsevol naturalesa dels comuns;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins la partida
destinada a fer les aportacions pertinents al secretariat permanent dels Comuns;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 100/9120000/24210 – “Secretariat permanent
dels Comuns”, per un import de 12.000,00 €.

Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
300/4591006/6023000 – “Construcció d’altres edificis (edifici dels Arcs)”.
L’Hble. Sr. David Baró informa a la corporació que es tracta d’un acord que es va fer i
se’n va parlar en reunió de cònsols, quan es va adjudicar el projecte per fer tot l’estudi
per poder fer la implantació de l’oficina tècnica de recaptació. Arran de l’Ordinació
tributària els comuns mancomunem i posem tot en comú per fer-ne una única comunal i,
com es va adjudicar amb un preu global, doncs ara cada Comú fa una aportació de
12.000 € a la reunió de cònsols, a l’associació, poder procedir a fer el pagament
d’aquest estudi projecte que s’està fent en aquests moments. Com veieu es finança
mitjançant un altra partida i, evidentment, no via endeutament com és el cas també dels
altres punts que hi ha tot seguit.
No havent-hi cap intervenció a fer, el cònsol sotmet la proposta a votació i s’aprova per
majoria: 9 vots a favor de Ciutadans Compromesos i 2 vots en contra de Moviment
Massanenc.
Intervenció
000014/2015-PROPDEP
Intervenció
Vist que les condicions meteorològiques d’aquest hivern han provocat danys diversos al
medi natural de la parròquia;
Vista la necessitat de reparar els danys causats abans de l’inici de la temporada d’estiu.
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient prevista a tal efecte dins el pressupost
2015;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 700/1720000/22700 – “Neteja camins forestals
i altres”, per un import de 12.000,00 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
300/4591003/6073000– “Urbanitzacions”.
El cònsol informa que hi ha una errada en la partida, que es finançarà mitjançant la
partida “urbanitzacions”, de fet és la partida “maquinària”. Es rectifica i la secretària
llegeix la partida en qüestió, que és la 400/1631000/60310 – “Maquinària”.
L’Hble. Sr. BARÓ continua dient que es passaria d’aquesta partida a la partida de neteja
de camins forestals l’import de 12.000 €. Aquest hivern hi han hagut diversos danys
amb la neu, també amb allaus que han baixat. Ja s’ha parlat en comissió en vàries
ocasions i per tant s’afegeix amb aquest suplement de crèdit 12.000 € de més al
pressupost que hi ha previst per poder agilitzar i cobrir més territori per arreglar tots
aquests danys causats per la temporada d’hivern als boscos de La Massana.
L’Hble. Sr. SERRA intervé i diu que està totalment d’acord amb aquesta partida
pressupostària, que actualment ens trobem amb bastants camins de la parròquia sobretot
sobre el Parc Natural, on hi ha bastants problemes únicament per passar-hi caminant:
arbres caiguts i destrosses fetes. La única cosa que demanaria és que es pogués activar
el més ràpidament possible per que, almenys el camí que va fins al refugi del
Comapedrosa quedés net.

Continua dient que d’una altra banda només demana una cosa: a part de les destrosses
que s’han fet durant aquest hivern, tant a nivell de les allaus com a nivell dels temporals
de vent, a nivell dels camins ja es veu que han caigut arbres i que estan molt malament, i
que es tenen de reparar. A part d’això tenim una mà de zones com poden ser per
exemple barrancs o rius o altres on han baixat una quantitat d’arbres impressionant i que
també es tindrien que fer per que si no la única cosa que farem és tindre problemes
d’incendis o d’altres, o d’aigua.
Només deixar constància que a nosaltres aquesta partida ens sembla bé i que potser
necessitarem més diners, i que continua el nostre suport per destinar encara més diners a
netejar els nostres boscos i les nostres muntanyes.
El cònsol pren la paraula i diu: estem totalment d’acord, ja ho havien comentat i inclús
em va facilitar alguna fotografia del Parc Natural. Per això també, des de Medi
Ambient, s’ha pogut copsar des de fa setmanes. Aquesta partida va lligada també amb la
neteja de camins que es va adjudicar fa unes setmanes i que s’està començant a fer i va
també lligat amb el consorci que tenim entre els Comuns i en el que hi ha partides extres
per boscos, neteges i altres actuacions que hi ha en diferents boscos de la parròquia. Tot
plegat fa que hi hagi un nombre important a nivell de pressupost per poder treballar en
aquest sentit i, evidentment si fes falta encara més partida, ja miraríem de buscar un
altre pressupost per fer-ho. Evidentment l’objectiu és que tot estigui en perfectes
condicions si més no, almenys anar ràpid i agilitzar i per això hem volgut passar en
aquest Consell de Comú. Si ho haguéssim pogut fer abans també ho haguéssim passat
abans, però des de la Comissió ja s’està treballant per poder agilitzar i poder adjudicar el
més aviat possible aquests treballs, per continuar el que ja s’ha adjudicat. Això és una
partida que s’afegeix a més a més del què ja estan fent en aquests moments. Per tant,
compartim la seva intervenció.
S’aprova la proposta per unanimitat.
Intervenció
000014/2015-PROPDEP
Intervenció
Vist l’acord institucional entre el Govern i els Comuns per desplegar conjuntament
l’administració electrònica pel que fa als tràmits;
Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient per l’exercici 2015 per finançar el
cost d’integració del sistema del Comú amb el de Govern;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit destinat a la partida 202/9310000/64000 – “Aplicacions
informàtiques, per un import de 15.232,25 €.
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida
202/9203000/22780– “Manteniment aplicacions informàtiques”.
El cònsol exposa que es tracta d’anar avançant amb aquest projecte que hi ha
conjuntament entre tots els Comuns i també el Govern per agilitzar els tràmits on-line,
amb una aposta més 2.0. És cert que s’estava treballant amb un nombres reduït de
tràmits que es poguessin fer on-line i això suposava un cost. Aquí hem buscat una
solució també des del Comú per mirar de fer un projecte ja molt més global i per tant

amb aquests 15.200 € ja tindríem tots els connectors per poder fer molts més tràmits
dels que s’havia previst en el calendari que hi ha amb Govern. Per tant això ja
contemplaria també tota la resta de tràmits que es puguin fer de cara als pròxims mesos i
d’aquesta manera inclús podríem estalvia i estalviaríem. Ara estem parlant de un tràmit
un preu, un tràmit un altre preu i amb aquesta partida i amb aquest projecte que es propi
i únicament al Comú de La Massana de 15.000 €, doncs ens avancem i així podrem ja
incloure molts més tràmits i no haver d’anar-los pagant per separat cada vegada que es
faci la connexió amb el sistema de Govern i d’integració.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Aprovació, si escau, d’un complement d’adjudicació.
Serveis Públics
000273/2014-CONTRACTACIÓ
Serveis Públics
SERVEIS PÚBLICS
Es proposa aprovar un complement d’adjudicació a l’empresa PIDASA SERVEIS, SL
relativa a les obres de construcció de la fase I de l’edifici dels Arcs – “Coberta,
tancaments i espais comuns”, per un import de 63.645,98 €, que respecta no excedir del
20% adjudicat en la fase I d’acord amb l’establert a l’article 22.f de la Llei de
contractació pública.
El cònsol explica que es tracta també d’un simple tràmit que es va parlar en comissió
d’obres. S’està ja avançant i pràcticament acabant la construcció de l’edifici dels Arcs i
hi havia un tema de la coberta que no estava previst inicialment. S’havia de fer un canvi
i per tant és aquesta ampliació de l’adjudicació. No excedeix el 20% i per tant està en
l’adjudicació inicial i s’amplia amb un import de 63.000 €.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova, també, per unanimitat.

6. Aprovació, si escau, del text de modificació d’articles de la Llei qualificada de
transferències als comuns.
Administració general
000047/2015-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar el text de modificació de l'article 7, i supressió dels articles 8 i 9 de
la Llei qualificada de transferències als comuns.
Es proposa facultar a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major, per a signar en nom
del Comú l'escrit de presentació a tràmit parlamentari, conforme als articles 102 i 103.1
del Reglament del Consell General.
L’Hble. Sr. David Baró exposa que tots els diferents plens dels Consells de Comú ho
estan passant també en aquests moments. Sabeu que l’any passat vam aprovar ja aquesta
modificació per entrar al Consell General i de fet es va entrar. El termini parlamentari
va acabar i per tant ara es tracta de tornar-lo a entrar. Com ja estava aprovat per Consell
de Comú no hagués calgut tornar a fer aquesta aprovació, però al mateix temps el que
s’ha fet és canviar l’exposició de motius. Concretament a la pàgina 2 ho teniu tot, està
amb un color una mica més clar, i s’ha afegit dos matisos: un que és “amb el ben entès

què els Comuns es comprometen a dedicar una especial atenció a les despeses
d’inversió en funció de la situació financera en cada moment existent”, i el següent és
“que aquesta modificació entronca amb la voluntat d’aclarir l’execució del marc
competencial al dia d’avui existent, contemplat per l’acord institucional entre el Govern
i els Comuns del dia 28 d’abril de 2014 i que, un cop consolidat el nou model fiscal i tal
com disposa el mencionat acord constitucional, culminarà amb la revisió de les
transferències garantides per l’article 81 de la Constitució, normalment en el decurs de
la present legislatura”. Això és el que s’ha hagut d’afegir a l’exposició de motius amb el
ben entès què es continua modificant i canviant l’article 7, el destí de les transferències
quedaria per finançament de despeses generades per l’exercici de les seves
competències i també a reduir l’endeutament, que és el què tots els Comuns estem fent
ara, i no aquesta obligació del 80% a inversió per què evidentment perjudicaria molt les
finances comunals. També l’article de supressió de l’article 8 i l’article 3 que és la de
supressió de l’article 9, que això no s’ha canviat res. Únicament ha sigut introduir
aquestos dos matisos a l’exposició de motius, tornar a passar per tots els Consells de
Comú de tots els 7 Comuns aquesta proposició de Llei qualificada i, una vegada estigui
ja aprovat per tots els Consells de Comú s’entrarà a tràmit parlamentari. Evidentment
això també s’ha parlat amb els diferents grups parlamentaris que hi ha existents avui en
dia.
El cònsol demana si hi ha alguna intervenció a fer al respecte.
Demana el torn de paraula l’Hble. Sr. SERRA qui demana un aclariment: en el punt de
l’ordre del dia que votem es vota també l’exposició de motius o únicament l’articulat?
Respon l’Hble. Sr. David Baró què es vota tot, tot sencer, per què de fet el lletrat va
informar que encara que no es canviï l’article 7, l’article 2 i l’article 3 (que ja es van
aprovar i que continua vigent el que vam acordar en l’anterior Consell de Comú), el fet
d’introduir dos paràgrafs a l’exposició de motius també es considera que és un canvi en
la proposició de la Llei qualificada. Per tant ens va recomanar que la tornéssim a passar
pels Consells de Comú. Com que a més a més es va acabar el termini parlamentari, per
que quedés tot perfectament lligat, també es torna a procedir a passar el document
sencer refós, podríem dir.
L’Hble. Sr. SERRA agraeix l’aclariment.
Intervé l’Hble. Sr. Robert CALL qui qüestiona si el fet de modificar només l’exposició
de motius no modifica l’articulat de la Llei.
El cònsol contesta que aquesta és la nova proposició de Llei complerta, global, total. És
a dir, la passem de cop tota refosa, amb la nova exposició de motius i amb l’article 7
que es modifica, l’article 2 que suprimeix l’article 8. La tornem a passar sencera i això
és la que s’entrarà a tràmit parlamentari.
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova per unanimitat.

7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 8, 15, 22 i 29
d’abril i 6, 13 de maig del 2015.

El cònsol explica que són actes que s’han transmès a tots els membres del Comú amb la
deguda antelació, de les diferents Juntes de Govern d’aquestes darreres setmanes,
darrers mesos.
Demana si hi ha alguna intervenció a fer i al no haver-hi cap, es dóna la Corporació per
informada de l’activitat de la Junta de Govern.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:28 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

