
 
ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 11 DE MARÇ DE 2020 

 

Avui 11 de març de 2020, a les 11.00 té lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió 
de Consell de Comú: 
 
ASSISTEIXEN: 

1 Cònsol Major Olga Molné Soldevila 
2 Cònsol Menor Eva Sansa Jordan 
3 Conseller Major Jordi Areny Armengol 
4 Conseller Menor Josep Maria Garrallà Subirana 
5 Capità Sergi Gueimonde Bujaldon 
6 Consellera Mireia Ramos Gutiérrez 
7 Conseller Guillem Forné Gispert 
8 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
9 Conseller Kevin Poulet Fernandez 
10 Conseller Marc Jové Martínez 
11 Conseller Josep Maria Agell Abel 
12 Conseller Josep Fusté Badana 

 
 
Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal. 
 
La cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”. Seguidament dóna la 
benvinguda a tots els assistents i als oients a través de la plataforma d’“streaming”, per 
primera vegada, ja que s’ha considerat que és important poder seguir els Consells de 
Comú en directe.  
Continua dient que aquesta Sessió de Consell s’ha convocat d’acord amb el que 
disposen els articles 19.b, 21, 23.1 i 23.2. de l’Ordinació d’Organització i Funcionament 
dels Comuns. 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. Proposta d’aprovació del marc pressupostari per al mandat 2020-2023  

 
3. Proposta d’aprovació de l'Ordinació del pressupost per l'exercici 2020 

 
4. Proposta d’aprovació d’un aval a la societat ESTACIONS DE MUNTANYA 

ARINSAL/PAL SAU (EMAP SAU) per la renovació de la pòlissa de crèdit 
sindicada  

5. Proposta d’aprovació d’una proposta de despesa per adjudicar les obres 
relatives a l'enderroc de l'estructura malmesa annexa al Pavelló de l'Aldosa 



 
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 12, 19 i 26 de 

febrer del 2020. 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
Tots els assistents han pogut consultar prèviament l’acta del Consell de Comú anterior i 
no havent cap intervenció al respecte, es sotmet a votació la seva aprovació, amb tots els 
vots a favor, per tant, s’aprova per unanimitat. 

 
2. Proposta d’aprovació del marc pressupostari per al mandat 2020-2023  
Finances 
000016/2020-PROPDEP  
Finances 
Es proposa aprovar el marc pressupostari per al mandat 2020-2023 d’acord amb la Llei 
32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat 
pressupostària i fiscal. 
 
L’Hble. Sra. Olga Molné cedeix la paraula al Sr. Jordi Areny, conseller de Finances. 
 
L’Hble. Sr. Areny explica que en compliment de la Llei de sostenibilitat de les finances 
públiques i estabilitat pressupostària i fiscal, presenta en aquest ple per a la seva 
aprovació el marc pressupostari per als propers 4 anys de mandat comunal. 
 
Com desplega l’esmentada Llei, aquest marc pressupostari haurà de ser aprovat 
prèviament al pressupost comunal d’enguany i podrà ser revisat anualment fins a la 
finalització del mandat. 
 
Els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal fixats pel 
Comú de la Massana en referència a l’exercici 2020 i publicats al BOPA en data 12 de 
febrer són els següents: 
 
Objectiu d’endeutament: 93,20% 
Objectiu de despesa corrent i de funcionament: 5,7% 
Objectiu de despesa permesa: 34.443.937.-€ 
 
El marc pressupostari marcat pel Comú de La Massana durant els propers 4 anys, 
disposa de recursos corrents i de capital no financer suficients per fer front a les 
despeses corrents i de capital no financer. 
 
El superàvit estructural previst per a l’exercici 2020 és de 2.227.373.-€ i es mantindrà 
estable durant els propers 4 anys amb un creixement de l’1% aproximadament. Aquest 
superàvit és el que ens permet fer front a la recompra de les accions preferents per un 
valor d’1.461.500.-€ i a l’amortització de préstecs contractats pel Comú per un import 
de 815.832.-euros. 
 



Aquest marc dóna compliment al principi de sostenibilitat d’acord a l’establert a la Llei 
32/2014 i als objectius d’endeutament publicats l’any 2020. 
 
El percentatge que es preveu per a l’exercici 2020 és del 92%, al 2021 de 84,30%, al 
2022 de 117,6% i al 2023 de 117,2%. 
 
L’augment de l’objectiu d’endeutament de l’exercici 2022, que passa del 84,3% al 
117,6% és degut a la previsió d’una mala inversió a l’estació d’esquí  de Pal-Arinsal per 
un import de 5 milions d’euros que cal acabar de concretar en l’exercici previst. 
 
En tot cas, aquest increment de deute compleix el sostre marcat per la Llei de 
sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal, que està fixat al 200%.  
 
Addicionalment l’increment previst de la despesa corrent per l’exercici 2020 és d’un 
5,1% i l’objectiu per la despesa permesa és de 32.508.247 euros. 
Tant l’increment previst per la despesa corrent i l’objectiu de la despesa permesa, 
compleixen els objectius fixats per aquest marc. 
 
No havent cap comentari al respecte per part dels assistents, es sotmet a votació aquest 
punt, amb un resultat de tots els vots favorables, per tant, s’aprova per unanimitat. 
 
3. Proposta d’aprovació de l'Ordinació del pressupost per l'exercici 2020 
Finances 
000016/2020-PROPDEP  
Finances 
Es proposa aprovar l'Ordinació del pressupost per l'exercici 2020. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula l’Hble. Sr. Jordi Areny qui exposa que el 
projecte de pressupost que es presenta en aquest ple per a l’exercici 2020, s’ha realitzat 
basant-se en la contenció de la despesa corrent i la prudència a l’hora de valorar els 
ingressos, traduint-lo en un pressupost equilibrat per un import de 14.551.176.- euros. 
 
L’increment, en comparació a l’exercici anterior és del 3,06%. 
 
El detall per capítols pressupostats de les despeses corrents és el següent: 
 

- Despeses corrents: 9.145.247.-€. En aquestes partides l’increment és del 4,96% i 
aquests increments corresponen principalment a les partides  següents: 

 
• Hi ha un augment de les despeses de personal d’un 4,27% per a fer front 

a la gestió de l’acompliment. En aquest cas no es tracta d’augment de 
personal del Comú. 

 
• En el capítol 2 hi ha un augment del 6,90% que consisteix bàsicament en 

diferents informes tècnics i assessoraments. L’informe amb una quantitat 
més important és el de l’elaboració de la candidatura de la biosfera, 
estudis per a l’arxiu nacional i despeses relacionades per a la implantació 
de la nova ordinació pública comunal. 

 



- Pel que fa a les inversions, són similars als nivells de l’exercici anterior. 
Enguany es situen en 3.128.596.-euros. Les principals partides d’aquest capítol 
són les següents: 

 
• Les millores en la xarxa d’aigües per un import 676.000.-euros. Aquesta 

partida comprèn la construcció de nous dipòsits d’aigua, captacions i 
reposicions en la xarxa. 

 
• Remodelació de la plaça de la ciutadania per un import de 447.657.-

euros. 
 

• Refecció de la plaça de l’església, embelliment del cap del carrer i 
renovació de voravies en diferents punts de la parròquia, per un import 
de 275.210.-€. 

 
• Embelliment de l’entrada del Parc del Comapedrosa per un import de 

265.000.-€ 
 

• Els projectes i execucions d’eixamples de carreteres secundàries als 
pobles de Sispony, Escàs i a les vies situades al Carrer de Les Escoles i a 
Les Costes del Teixidó per un import de 170.000.-€ 

 
Aquest pressupost preveu una disminució de l’endeutament comunal per un import de 
2.277.322.- euros, que corresponen a la recompra de accions preferents per un valor de 
1.461.500.-€ i a l’amortització de préstecs per la quantitat de 815.832.-€ 
 
La previsió de l’endeutament consolidat a final de l’exercici 2020 del Comú de La 
Massana es continuarà reduint i es valora per un import de 11.988.000.-€ 
 
La recompra d’accions preferents prevista a finals del mateix exercici, serà de 
10.230.500, per tant, quedarà a liquidar un saldo de 8.761.500.-€ 
 
Pren la paraula la cònsol i afegeix que aquest pressupost que es presenta avui es basa en 
la contenció de la despesa i en la prudència però també assegura un bon nivell 
d’inversions per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i dels massanencs, ja 
que aquesta és la prioritat de l’equip polític. 
 
A més de permetre reduir l’endeutament, el pressupost contempla una partida per 
recomprar les accions preferents i així complir amb tots els compromisos que es van 
anunciar durant la campanya electoral. 
 
No havent més intervencions al respecte, es sotmet a votació amb tots els vots 
favorables, per tant, s’aprova per unanimitat. 
 
4. Proposta d’aprovació d’un aval a la societat ESTACIONS DE MUNTANYA 

ARINSAL/PAL SAU (EMAP SAU) per la renovació de la pòlissa de crèdit 
sindicada  

Secretaria General 
000023/2020-PROPDEP  
Secretaria General 



Es proposa avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL SAU 
(EMAP SAU) per la renovació de la pòlissa de crèdit sindicada d’un import de 
2.474.100 € i venciment el dia 3 d’abril de 2020, per una durada d’un any, i distribuïda 
entre les entitats bancàries d’acord amb el detall següent: 

 

Entitat Bancària Import 

Andorra Banc Agrícol Reig SA 873.604,71 Eur 

Mora Banc SAU 148.940,82 Eur 

Crèdit Andorrà SA 725.158,71 Eur 

BancSabadell d’Andorra SA 665.038,08 Eur 

Vall Banc SAU 61.357,68 Eur 

Total 2.474.100,00 Eur 

  

Tanmateix, es proposa facultar a l’Hble. Sra. Olga Molné Soldevila, cònsol major, per a 
signar l’aval per la renovació d’aquestes pòlissa. 

L’Hble. Sra. Olga Molné de cedeix la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Areny, qui explica que 
es proposa renovar l’aval a la societat EMAP, SAU per que la societat que gestiona les 
estacions d’esquí comunals pugui sol·licitar la renovació de la pòlissa de crèdit 
sindicada d’un import de 2.474.100.- euros amb venciment el dia 3 d’abril del 2020, que 
li ha estat concedida anualment. 

Aquest aval no suposa cap nou compromís o endeutament pel que fa al Comú de La 
Massana. 

La cònsol especifica que la renovació s’efectua per a que des de l’estació es pugui 
seguir funcionant amb normalitat i tenir aquesta pòlissa per poder-ne disposar quan 
puntualment l’estació ho requereixi. 

No havent cap observació al respecte, es sotmet a votació aquest punt, essent tots els 
vots favorables i per tant, s’aprova per unanimitat. 

 
5. Proposta d’aprovació d’una proposta de despesa per adjudicar les obres 

relatives a l'enderroc de l'estructura malmesa annexa al Pavelló de l'Aldosa 
Serveis Públics 
000101/2020-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
Es proposa aprovar la proposta de despesa per adjudicar les obres relatives a l'enderroc 
de l'estructura malmesa annexa al Pavelló de l'Aldosa, a l'empresa Treballs Públics 
Unitas, SAU, per un import de 623.329,56 €. 
 
Es cedeix la paraula a la cònsol menor i presidenta d’obres, l’Hble. Sra. Eva Sansa, qui 
explica que en un darrer Consell de Comú, concretament el dia 18 de desembre del 
2019, es va aprovar un avenç de fons per a fer front a aquestes despeses d’enderroc de 



l’estructura annexa del pavelló de l’Aldosa, per un import de 670.450 euros, i avui el 
que es pretén és aprovar-lo per formalitzar aquesta autorització de despesa. 
 
Les obres ja es troben pràcticament finalitzades, s’han enllestit en el termini establert i 
no hi ha hagut cap tipus d’afectació pel que fa al correcte desenvolupament de les 
classes de l’escola.  
 
Pren la paraula la Sra. Olga Molné fer felicitar a tot l’equip de Comú pel bon 
desenvolupament de les obres i l’excel·lent compliment dels temps establerts. 
 
No havent cap intervenció al respecte per part dels assistents, es sotmet a votació la 
proposta, essent tots els vots favorables, per tant, s’aprova per unanimitat. 
 
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 12, 19 i 26 de 

febrer del 2020. 
Havent pogut consultar prèviament tots els membres del Consell els acords presos amb 
anterioritat en les anteriors Juntes de Govern, i no havent cap punt a precisar ni cap 
petició d’aclariment, es donen per degudament informats tots els assistents. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.13 s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
La cònsol major,     La secretària general 
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