ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2017

Avui 22 de desembre de 2017, a les 12.32h te lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú:
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David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Sergi Balielles Sagarra
Eva Sansa Jordan
Jael Pozo Lozano
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Francisca Guerrero Lopez
Cristina Romero Ayuso
Albert Esteve Garcia

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 Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 30 de setembre del 2017
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2018
4. Proposa d’aprovació provisional del pla parcial de desenvolupament de la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-155
5. Proposa d’aprovació provisional de la modificació puntual de la unitat
d'actuació E-102A
6. Proposa d’aprovació de la modificació de l’article 24.1 dels estatuts socials
d’EMAP, SAU
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 15, 22 i 29 de
novembre i 6 de desembre

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió de data 28 de novembre de 2017.
2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 30 de setembre del 2017
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Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes a 30 de
setembre del 2017.
El cònsol explica, en qualitat de president de la comissió de Finances, que tot seguit
presentarà la liquidació dels comptes i recomana que tothom obri l’aplicació. Com ja és
habitual cada trimestre es fa la liquidació de comptes. Aquesta correspon al 30/09 i al
mes de març ja es farà la liquidació final de l’exercici 2017.
Continua dient que com es pot veure hi ha un superàvit de 935.290 € i això inclou
també l’aportació important que es va fer a EMAP, de 2.400.000 €, que es va finançar
amb tresoreria, amb l’excedent que hi ha, amb els saldos positius que hi ha als comptes
dels bancs. Això no s’ha ajustat en aquest superàvit. Una vegada feta la liquidació final i
aquesta s’ajusti, donaria un superàvit de 2.264.000 €.
Tot seguit analitza el comportament de les despeses que s’han assolit en un 62% i els
ingressos en un 68,8%. Per tant la previsió, com és podrà veure al mes de març vinent,
acabarà també amb un pressupost de despeses que podrà assolir-se en un 96%, i el dels
ingressos en un 87%, tenint en compte que aquesta aportació de tresoreria no
comptabilitza com a un ingrés i això fa què hi hagi aquesta diferència, però tot seguit es
veu com tots els ingressos que s’havien previst s’han inclús superat com poden ser tots
els impostos i les taxes. La despesa del Comú, en aquest tercer trimestre ha tingut una
execució del 67%, amb 5.765.931 €; operacions de capital amb 908.000 €; la despesa
compromesa en inversió real ja s’eleva a 1.922.000 el que indica que pràcticament
estem ja fregant el 100% de tot el que s’havia previst d’executar.
Després hi hauran també els reconduïts. Com ja es sabut hi ha una obra important,
l’eixample de Sispony, que es finalitzarà al març de l’any vinent, i per tant hi haurà un
reconduït que no es podrà encara liquidar en el sentit de pagar, però s’ha compromès
tota la inversió que s’havia previst per aquest any 2017.
Les operacions financeres pugen pràcticament a 3 milions d’euros En aquets cas
2.999.108 €.
La part dels ingressos, com ja s’ha dit abans, la projecció és arribar a un 80%. Si que
s’està veient que després, a cada categoria, s’està superant la projecció i superant inclús
el 100%, com pot ser amb un bon comportament dels impostos directes amb un 112%
d’assoliment, els impostos indirectes amb un 169% d’assoliment. Recorda que aquí és
l’ITP que, com és sabut, s’està sent molt prudents perquè es preveu només assolir cada
any uns 550.000, però ja s’està amb una projecció d’assolir-ne pràcticament més d’1
milió d’euros, i encara falta la regularització d’un trimestre. Per tant aquesta xifra

encara es podrà superar. És una variable que evidentment no es pot controlar i que per
tant està sotmesa als criteris de mercat, i per això també ja avança que el pressupost de
l’any vinent, que tot seguit es presentarà, també es torna a fer una projecció molt
prudent pel que fa l’impost indirecte, l’ITP.
Es veu també com les taxes superen el previst, amb un 116%. Les transferències
corrents, evidentment son d’acord amb la Llei de Transferències i per tant estan molt
calculades i s’assoleix el 100%, el que s’havia previst. També un molt bo l’assoliment
pel que fa els bens patrimonials.
Una xifra també molt important, l’any passat estàvem parlant del 2016 que teníem una
tresoreria que superava els 5 milions d’euros i que durant l’any es va decidir en Consell
de Comú d’aportar a EMAP 2.400.000 €. Ara d’entrada al setembre del 2017 ja tornem
a estar recuperant, ja estem en uns nivells de 4.616.823 €. Per tant el comportament dels
saldos positius que hi ha als comptes en els 5 bancs del País és molt favorable. Això
també és una bona notícia.
Pel que fa a l’endeutament, a data 30 de setembre se situa en 10.616.504 €, pràcticament
s’ha pogut rebaixar en aquests tres trimestres en 2,5 milions d’euros.
L’endeutament que hi havia a final del 2016, era de 13.058.000 €.
Aquesta és la situació sobre els comptes a setembre de 2017, tenint en compte que
encara falta considerar un trimestre sencer. Això es veurà a la liquidació, tal i com
marca la Llei, el proper mes de març, a la liquidació final dels comptes del 2017, tot i
que ja és preveu que hi haurà més ingrés que despesa.
Evidentment es continuarà rebaixant l’endeutament i, a més a més, s’anirà acumulant
tresoreria positiva que permetrà fer front, com ara es veurà en el següent punt, a poder
fer més inversions o aportacions com s’han fet aquest any, per exemple a EMAP per fer
el nou edifici de serveis. Per tant de moment es segueix amb el guió previst inicialment i
s’ha de continuar en aquest sentit.
És només una fotografia puntual.
Segueix dient que com ja es sap les liquidacions provisionals no s’han d’aprovar i que
d’aquestes liquidacions se n’ha parlat molt a la comissió de Finances aquests dies
també.
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es passa al punt següent.
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2018
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Es proposa aprovar l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2018.
El cònsol diu que la memòria inclou unes 110 pàgines. Per fer un resum proposa d’anar
al document en l’aplicació “presentació Consell pressupost”.
Abans de començar amb els números i les inversions que es preveuen per l’any que ve,
explica i agraeix com a president de la Comissió de Finances a tots els membres del

Consell de Comú la feina que han fet aquests últims mesos, des de totes les comissions,
als presidents de les comissions i també la feina que ha fet el membre de la minoria,
l’Hble. Sr. Albert Esteve.
Segueix exposant que a aquest pressupost és continua amb la tònica, és basa en la
contenció de la despesa i també amb molta prudència a l’hora de valorar els ingressos,
com ja ha comentat abans, amb una prudència i un rigor pel que fa la previsió molt a la
baixa del ITP. La idea és que no ens enganyem amb una estimació dels ingressos, que el
nostre pressupost estigui equilibrat, el que vol dir despeses igual a ingressos.
Evidentment es sap que després, al final, hi haurà inclús un increment, hi haurà un
superàvit.
Un element molt important és que tampoc s’ha previst al pressupost del 2018
l’aportació que s’entén que és com a extraordinària per part de Govern, ja que amb la
Llei de transferències no hi ha hagut finalment un acord, no va haver-hi una congelació
de la transferència. S’hagués pogut preveure aquest ingrés que arribarà l’any vinent com
un ingrés de pressupost. No s’ha fet. S’ha preferit que el pressupost sigui lineal en la
tònica dels últims exercicis. Si s’hagués inclòs lògicament s’hagués incrementat la
inversió i també s’hagués pogut incrementar la despesa. Com és veurà després, de totes
formes, el mes de gener i això ja s’ha parlat i s’ha tractat, també es prendrà un altre
acord que és el de destinar tresoreria per fer altres inversions addicionals, per encara
incrementar molt més la inversió. El que es rebrà, més el que es traurà de tresoreria fa
que s’estigui arribant a una situació com si al final es tingués en compte. En qualsevol
cas no s’ha volgut incloure aquesta previsió que pot ser tranquil·lament d’1.600.000 € o
1.700.000 € de més com a ingrés. Així el pressupost serà molt lineal cap a l’alça, perquè
al final tenim un increment de 6,39% tant pel que fa l’ingrés, com també a la despesa.
Això ens situa en un pressupost de 13.276.262 € equilibrat. Aquest és el punt de sortida
del pressupost inicial.
Si ara ens centrem en les despeses, es veu que la inversió ha crescut, creixerà força, amb
un 31%. Es tindrà més inversió l’any 2018 que el 2017 amb un 31%, i que ja ascendeix
a 2.500.000 €. Aquí també s’ha previst, com és lògic i aquesta és la voluntat del Comú,
de tornar a comprar preferents per un import 1.461.500 €.
També es continua amb la tònica de reduir l’endeutament amb l’amortització de
préstecs, per un import de 805.680 €. Les despeses corrents es situen en 8.505.000 €,
que és un 2,27% més que l’any 2017 tenint en compte que, pel que marcava el marc
pressupostari i la Regla d’Or, es podia estar fins a un 2,4%.
Si ens centrem en el pressupost d’ingressos, aquí la tònica és tenir en compte els
padrons que ens donen dades diables, tenint en compte el que s’ha liquidat durant l’any
2017, amb un criteri de molta prudència. Per tant aquí es preveuen com a ingressos
corrents 11 milions d’euros, que és un 7,75% més que l’any anterior, i un ingrés de
capital de 2.266.777 €.
El següent apartat hi ha el quadre de resum de les despeses, on es veu clarament la
diferència: passem de 12.479.000 € a 13.236.000 €, és un increment del 6,39%, que
lògicament també s’ha quadrat amb l’increment dels ingressos que també ens dóna
aquest mateix percentatge del 6,39%.

Una vegada definits aquests conceptes i parlant de despeses corrents, parlant també de
les inversions que tot seguit es detallaran, també és important centrar-se justament en
les principals partides que hi ha. Les variacions són poquetes, són baixes en el sentit de
capítols. Si que hi ha un increment de despesa de personal d’un 2,94%, que sabeu que és
l’aplicació de l’IPC que ja ha estat estimat per Estadística. També amb els triennis,
coses que evidentment s’han de preveure. Així com també 2 edictes que sortiran. Feia
anys que no es contractava personal i amb les baixes i vacants, s’ha d’anar assegurant
els serveis, sobretot la part de via pública. Com veieu tot es comporta molt.
De fet els consums de bens corrents també. Aquest percentatge d’increment respon
també a l’IPC que ha estat estimat, entre altres compromisos contrets amb contractes.
Depesa financera baixa. Per què? Perquè el Comú amortitza cada vegada més deute i
per tant quant menys deute hi ha, doncs lògicament menys paguem de despeses
financeres. És important destacar la part de la recompra de preferents i els 805.000 €
d’amortitzar préstecs.
La inversió creix en un 31%, i s’eleva la xifra a 2.500.000 €, però després amb un acord
al mes de gener s’elevarà més encara aquesta inversió i s’arribarà als 4 milions d’euros
per l’any 2018, a través d’aquesta utilització del nostre excedent de tresoreria, per un
import d’1,5 milions d’euros. Això anirà destinat, tal i com s’ha parlat en les diferents
comissions, ja sigui a la de obres com també a la de finances, en obres al subsòl.
Obres al subsòl, això és molt genèric, però evidentment és l’aigua potable, col·lectors,
separativa, per tant es farà un esforç important l’any vinent, l’any 2018, amb 1,5 milions
d’euros. Això ja es veurà al Consell de Comú del mes de gener o febrer. Si que ho ha
volgut comentar ara perquè s’entengui què això sortirà de tresoreria, però també a final
d’any es tindrà més tresoreria perquè arribarà evidentment l’ingrés per part de Govern,
de la transferència que no ha estat prevista en el pressupost inicial. El que es farà és
compensar, tot i que ja s’està a un nivell de pràcticament 5 milions d’euros en tresoreria.
S’ha detallat les partides més importants, evidentment n’hi ha moltes més, hi ha molts
més detalls.
De les més importants hi ha la millora que es vol fer al Prat del Colat, que com ja és sap
és el nostre pulmó. A principis de mandat es va aprovar el nou POUP, i aquest el que va
fer és eliminar aquell vial que partia en dos el Prat del Colat. Com també es va fer en
l’anterior mandat amb la reforma en la part de restauració i de bar, ara, aquest 2018, ens
centrem en la millora del camp en si mateix, en l’enllumenat, en els jocs, amb una
reforma important en la que ja s’està treballant en aquests moments des de la Comissió
de via pública. Una vegada estigui el projecte definit, sortirà a concurs per poder
executar-se també durant el 2018. La idea és que estigui a punt a l’estiu del 2018.
També hi ha un projecte important de millora de l’hivernacle de la parròquia de La
Massana. També de nous parcs infantils.
A nivell d’obres, que són sempre costoses però que s’han de fer per eliminar punts
negres, hi ha l’eixamplament de la carretera d’Anyós. Ara s’acabarà l’eixample de la
carretera de Sispony. Són carreteres secundàries i per tant són competència clarament
del Comú.
Hi ha un punt negre a la carretera d’Anyós, des de l’encreuament fins a la fusteria Martí.
També hi ha un punt negre que és vol millorar a la carretera de l’Aldosa, des del camí
de les Gravades fins a la Font dels Coloms.

Hi ha millores també a la xarxa d’aigua, com pot ser la construcció d’un dipòsit per
donar servei a Setúria, a la barraca de la vaquera, així com també una rasa per portar
aigua potable des de la Font del Bisbe fins al Coll de la Botella, al nou edifici de
serveis. També és una qüestió de competència comunal.
Després hi ha equipament i maquinària de via pública. Hem d’assegurar carrers ben nets
i per tant també hem d’anar millorant les màquines i el nostre parc mòbil amb una nova
màquina d’escombrar, amb saladores, amb una caixa per l’Unimog, amb màquina per
rentar vehicles.
Una partida molt important és continuar amb el pla de renovació de voravies a diferents
punts de la parròquia. També construir un nou aparcament al poble de Pal, ampliar
l’aparcament del Comapedrosa a Arinsal que es va posar en marxa aquest estiu, i que el
volem ampliar de cara a l’any vinent. Refecció total de la zona del Cap del Carrer de La
Massana, al casc antic, per donar-li un nou caire, escullera al tram del riu d’Arinsal.
Continuar també amb el cadastre, el cadastre rústic. Queda pendent per l’any 2018 Erts i
Arinsal i, podrem finalitzar-lo l’any 2019 amb el poble de Pal, i ja tindrem tot el
cadastre finalitzat.
També hi ha inversions en l’abocador comunal. És un abocador que evidentment hem
d’anar restaurant tot i que ens porta també un ingrés.
Reposició de la coberta de l’edifici administratiu, reparacions generals en cobertes, en
diferents edificis del Comú.
Mobiliari urbà, una partida també important i que s’ha d’anar sempre actualitzant.
També està el Pla d’embelliment de Pal, amb l’embelliment del cas antic al poble de Pal
i revegetar el talús que es va col·locar, aquelles pantalles de protecció. Un projecte que
es presentarà l’any vinent i que tampoc puc avançar més, però que s’està treballant en
comissió és la ruta dels camins del foc, és una partida important i un projecte
engrescador.
Empedrar el camí d’accés al Refugi del Comapedrosa, obres al Parc Natural, col·locació
de pas canadenc, que és evidentment una partida important, com ja ha estat comentat fa
pocs dies en l’Òrgan Rector del Parc Natural del Comapedrosa.
També inversions en l’enllumenat, amb nous fanals, quadres elèctrics.
Altres millores també al Refugi del Comapedrosa, grup electrogen, rentavaixelles, i
encara hi ha més detalls, però tampoc no anirem a fer una llista molt extensiva.
Equips, aplicacions informàtiques, noves parades de bus cobertes, reforma interior de la
Biblioteca, millora d’il·luminació del teatre, adquisició de nou material pel teatre, nou
mobiliari per la Serradora, pel despatx de la Serradora i també de proximitat, i també
equipaments pel nostre centre de lleure a l’edifici comunal dels Arcs.
Això és grosso modo el gruix d’aquesta inversió dels 2.500.000 €, afegint després el
milió i mig d’euros que ja podem detallar tot i ja estar tancats els projectes, que ja s’ha
pogut parlar en comissió, per arribar a aquests 4 milions d’inversió per l’any 2018.

L’endeutament com es situarà a la previsió a finals del 2018?
Aquí es veu que la previsió és situar-se al 2018 en 14.337.432 €, això és un 105% sobre
aquest sostre del 200%. Per tant vol dir que estaríem al 50% del què ens marca el sostre,
tot i què el desembre preferim parlar de 105% sobre el 200%, perquè parlant del 50%
sembla que estem encara molt més baixos. Vol dir què més o menys és l’equivalent a 1
any d’ingressos del Comú. S’estarà en aquest 14.300.000 € i llavors es veurà que com
és que si ara estem a 10, anem a 14!
Diu de recordar que es va fer la reunió del poble el mes de març, es va presentar el Pla
estratègic de Pal/Arinsal, que es va acordar per unanimitat, on es preveien les inversions
en 2 fases: la primera fase que ja està feta que és l’edifici de serveis del Coll de la
Botella com també millores al Pla de la Cot. Amb aquesta aportació que va fer el Comú,
que no genera endeutament, per 2.400.000 €, i una segona fase que és amb finançament
bancari propi ja a EMAP, que ho pot assumir amb els seus mateixos comptes. Tot i que
no és endeutament del Comú ho és d’EMAP i per tant al final es consolida, i que també
ha tingut ja el vist i plau unànime tant del Consell d’Administració com del Consell de
Comú, com també de l’ABA dels 5 bancs del país per poder formalitzar aquest
finançament. Aquest finançament és superior a la diferència, a aquests 4 milions que hi
ha d’increment, és molt superior, però com que també el Comú continuarà rebaixant
endeutament, i com que també el Comú amortitza i també EMAP rebaixa endeutament,
tot fa que l’impacte sigui menor i només surti un increment d’aquests 4 milions. És un
finançament a llarg termini.
Ja per acabar, la bona notícia és que no acabarem el 2018 amb 14 milions
d’endeutament, sinó què acabarem molt per sota.
Per què?
Doncs perquè destinarem aquest ingrés extraordinari per part de Govern –
transferències, a rebaixar endeutament. El que farà doncs és que la previsió del 2019,
com veieu que es preveu que estiguem a uns 12 milions d’endeutament, vol dir que
estarem pràcticament el 2019 amb uns 10 milions d’endeutament. És a dir la mateixa
situació que tenim en aquests moments, de preveure al finalitzar el 2017. Per tant hi ha
aquest finançament, es fa una sèrie d’inversions, però l’endeutament el tenim controlat
ens quedarem a finals de mandat com estem a hores d’ara, en aquest mateix moment al
Comú de La Massana, amb la liquidació trimestral del 3r trimestre.
Una pinzellada molt ràpida respecte a les preferents. Sabeu que això es va fer el mes de
desembre de l’any 2013, per un import de 19 milions d’euros. Com que també tornem a
recomprar, i ara hem recomprat per un import de 7.300.000 €, per tant el saldo previst
serà de 11.692.000 € i, com ja estava previst, a finals del mandat estarem en 10 milions
d’euros de preferents sobre les 19 que s’havia fet l’emissió. Per tant s’ha pogut comprar
pràcticament 9 milions de preferents, podríem dir que gairebé la meitat de les preferents
emeses l’any 2013.
Conclou que això és un resum de totes les partides, que és una feina força densa. Com ja
ha dit abans, torna a agrair a tot l’equip, no només polític, al polític i també a tots els
departaments. També al director de Finances i a Intervenció per la feina que s’ha fet, i
que es fa durant tot l’any. És un pressupost que no es fa únicament durant els últims 15
dies de l’any, sinó que evidentment és la feina que es va produint en les diferents
comissions durant tot l’any, que es va consolidant i que al final amb aquesta bona
sintonia que hi ha de treball fa que es pugui una vegada més quadrar.

També, com a President en aquest cas de la comissió de Finances, i també com a cònsol,
una vegada més felicita a tots perquè quan es bolquen les dades al final, pràcticament el
pressupost quadra. Hi ha algun ajust que s’ha de fer, però molt sovint ja quadra amb
l’ingrés previst i fa que tot sigui molt més fàcil. Això, en resum, vol dir que es continua
treballant sempre amb un criteri de prudència i de molt rigor, i això és la línia a
continuar els pròxims 2 anys.
El cònsol demana si algú vol fer una intervenció, donant el torn de paraula a l’Hble. Sr.
Albert Esteve, qui exposa:
Honorables senyors cònsols i consellers del Comú de La Massana, senyors consellers
generals, permeteu-me la broma que no se be de quin partit...
Permeteu-me aquest cop invertir el meu discurs: ara fa un any el vaig iniciar amb
crítiques, a voltes contundents, per finalment donar el meu suport al pressupost 2017
que la majoria havia presentat. Ja els avanço que quan, al final d’aquest debat, el Sr.
cònsol demani els vots a favor, la mà d’aquest conseller de DA s’alçarà, tindran el meu
suport i si aconseguim que això es repeteixi el que resta de mandat, no diré que farem
història, seria massa presumptuós, però no crec que hagi passat gaires vegades. Que
això es produeixi, no depèn només de mi, al contrari, depèn molt de la majoria, de que
segueixi mantenint les bones relacions i tenint en consideració les aportacions de qui us
parla. És políticament molt sa, que no perdem el temps en discussions estèrils només
buscant un redit polític i dediquem els nostres esforços a discutir, en el bon sentit de la
paraula, quines accions poden millorar el benestar i la qualitat de vida dels Massanencs.
Crec i sé que la majoria també ho fa, que treballem plegats perquè ens uneix la
convicció que, fent-ho d’aquesta manera, qui hi surt guanyant és la Massana, els seus
ciutadans i visitants.
Ara bé, cóm pot entendre, de crítiques en faré, sempre amb esperit constructiu i també
perquè pugui prendre nota del que cal fer, o canviar, per seguir comptant amb el suport
del conseller de la minoria.
Hi ha algunes coses en el pressupost 2018 que em causen un cert neguit i d’altres que
francament no m’agraden i que hem de corregir, confio que de cara al pressupost 2019.
Si bé és cert que el pressupost, cóm diríem comptablement s’aguanta, hi ha prudència a
l’hora de preveure els ingressos, hi ha, alhora, algun punt que, cóm he esmentat, em
preocupa.
Principalment, l’augment de despeses de personal: aquestes, segons diu el pressupost,
s’incrementen en un 2,94% i, al meu entendre, en realitat s’incrementen més, doncs el
Servei d’Atenció Domiciliaria ha passat a dependre del Govern d’Andorra amb el
personal adscrit a aquest servei. Prova d’això és que el pressupost 2018 de Serveis
socials ha disminuït de vora 100.000 euros respecte al del 2017.
I les despeses de personal ja es van incrementar un 3,11% el 2017 respecte al del 2016.
Portem un ritme de creixement de 3% anyal i, per tant, en 2 anys, aquestes despeses han
augmentat en 225.000 euros als que caldria afegir l’import dels sous dels treballadors
del SAD.
Honorables Consellers de la majoria, tenim, o estem creant, un possible problema per la
sostenibilitat futura. Després d’uns anys d’aprimar l’administració en la mesura del
possible, poder estem descordant-nos massa el cinturó. I quan parlem d’administracions
públiques, i, per tant, de política, sempre es creen dubtes, sempre pot semblar que

s’afavoreix una certa col·locació. Aquests increments estan molt per sobre dels de l’IPC
o del PIB i les explicacions que es donen en la memòria del pressupost no em semblen
suficients per explicar-los. Aprofito la ocasió per sol·licitar-los quins han estat els
moviments salarials i de personal durant el present mandat. Poder així em quedaré amb
la consciència més tranquil·la.
En el mateix sentit, l’increment de consum de bens corrents i serveis se situa en el
3,78%. Hem tingut anys de contenció, i és, a priori, bo que si l’economia dóna signes de
millora, les administracions públiques creixin també i contribueixin a millorar
l’economia futura, però de nou, estem molt per sobre del creixement de l’economia real.
Tampoc em satisfan les explicacions de la memòria explicativa que indiquen que és
majoritàriament degut al manteniment de les noves inversions. La meitat del pressupost
d’inversions de l’any passat era l’eixample de la carretera de Sispony, encara en curs i
que, per tant, no té manteniment. Una altra part important corresponia a renovació del
parc mòbil i, per tant, hauria de disminuir el pressupost de manteniment, en cap manera
incrementar-lo.
Em queda la sensació que, com se sol dir, hem tirat de beta. Si és per un any, no m’hi
oposo, sempre que s’expliqui clarament, i no s’ha fet. Però retornem en el futur a la
prudència que sempre he reconegut a la majoria i que, aquest any sembla que se’ls hagi
oblidat.
I parlant de prudència, Sr. Cònsol, veig que tornem a pressupostar 30.000 € en treta de
neu. Quants crèdits extraordinaris o ampliacions de crèdit haurem de fer durant el 2018?
Perquè al 2017 n’hem fet unes quantes. Cada any ens quedem curts i molt, i en part, és
una sort doncs si amb aquest import féssim, segurament la parròquia i el país ho patirien
perquè ens faltaria la matèria prima del nostre principal motor econòmic.
Ja sé que és cert que al final aquests diners suplementaris es troben i s’hi destinen. Però
em sembla una manera d’auto-enganyar-se, i que permet fer créixer artificialment la
partida d’inversions, que sempre vesteix més. Disminuïm 100.000 € per aquí i 50.000 €
per allà les despeses corrents (sinó en lloc de 3,78 poder haurien augmentat un 5% o
més) i podem pressupostar aquesta o aquella inversió, que és el que agrada a l’elector.
Li demano doncs que, d’una banda i com he dit abans, moderem el creixement de les
despeses corrents, però al mateix temps que el pressupost inclogui les necessàries i que
l’experiència ens diu que es produiran.
Finalment, tenim dos actius patrimonials comunals, em refereixo a les places
d’aparcament de l’edifici Mikado i dels blocs a l’edifici Astra d’Arinsal que no aporten
absolutament res al Comú, a part de la obligació de fer front a les despeses comunitàries
que comporten i que ascendeixen a varies desenes de milers d’euros. No és fàcil ni
evident trobar-los un ús públic, però o bé es fa, o bé cal, en la meva opinió, alienar-los,
recuperar liquiditat i evitar, en aquest cas sí, despeses de manteniment i conservació.
Ja li he dit i li repeteixo avui, que trobarà tot el meu suport en aquest sentit, però no ferho, o dilatar en el temps els passos necessaris per dur-ho a terme, és una manca de
responsabilitat. Estem inflant les despeses corrents i aquestes s’incrementaran cada
vegada més en el temps doncs el manteniment per conservar-los en bon estat requerirà
cada vegada més recursos sense treure’n cap profit. Li demano doncs, que durant aquest
proper 2018, posem en marxa plegats tots els mecanismes i accions necessaris per
trobar-los un ús o valorar-los i alienar-los.
No em vull allargar més, com he dit al principi, dono suport al pressupost presentat per
la majoria, també, igual que en l’anterior, perquè se m’ha mantingut informat, se m’ha
escoltat i se m’ha tingut en compte en les meves aportacions.

Alhora, li he donat prou indicacions del que m’agradaria que canviés per tornar a fer-ho
d’aquí a un any. Personalment, desitjaria que així sigui.
El cònsol agraeix la intervenció del conseller de la minoria. Diu que potser es podria fer
història perquè amb aprovacions unànimes del pressupost doncs potser si que es podria
finalment assolir història. Però la història creu que només pot ser perfecta si al final tot
el procediment és perfecte, i la veritat és què la perfecció no existeix.
Continua dient que ha pres nota de tots els elements que ens ha explicat i que s’intenta
assolir aquesta excel·lència en la perfecció de cara al pressupost de l’exercici 2019, que
evidentment continuarem treballant conjuntament.
Si que ha fet alguns apunts: Pel que fa la despesa de personal com be comentava, creix
un 2,94% i, com he explicat hi ha la previsió de l’IPC que està previst per estadística, i
també hi ha noves incorporacions: 2 incorporacions a Via Pública i Circulació, 2 agents.
Els últims anys hem tingut moltes baixes, també hi ha vacants que s’ha de cobrir, hi ha
hagut també persones que voluntàriament van marxar a d’altres departaments del Comú,
i el que fa que es va creure oportú de treure 2 edictes externs amb un concurs. Això es
desenvoluparà l’any vinent per poder contractar 2 agents nous. Per què? Perquè si
mirem la fotografia és veritat que aquests últims anys hem fet molta contenció, però
arriba un moment que si no fem contractacions al final quedarà el servei completament
despullat. S’ha de cobrir moltes escoles, a La Massana en tenim en diferents punts, és
una parròquia on hi ha molta circulació i cada vegada també hi ha més al centre i,
evidentment, cal que tinguem els efectius necessaris per poder assegurar sempre el
servei. A més a més som una parròquia turística i també a l’hivern és important que
puguem assegurar un bon servei a la baixada de pistes. Amb els torns que es fan
realment és necessari treure aquests 2 edictes que, al final, si féssim una fotografia tot i
això abans hi havia molts més efectius dels que ara n’hi haurà al final del mandat. És a
dir, no hi ha un increment. Si que és cert, i també vull recordar, que quan era conseller
en aquell moment al Comú, teníem un pressupost de personal que voltava els 4,5
milions d’euros. Ara estem amb un pressupost molt més baix pel que fa el personal. Hi
ha hagut una contenció. També quan es mira la distribució del pressupost, també hi ha
una xifra que és un indicador clar: la despesa de personal suposa un 29% de la despesa
total del Comú de La Massana i sé que les mitges nacionals, i no cal comparar amb cap
parròquia, però és una partida que normalment supera llargament el 30%, inclús es pot
situar en un 40%. Aquí estem en un 29% i la idea és que ens puguem quedar amb aquest
29%. També un Comú que pot contractar i que pot crear nous llocs de treball és positiu,
sempre i quan sigui lògicament necessari que estigui justificat i en aquest cas ho és. Pel
que fa els moviments salarials sabeu que hi ha una congelació, els sous estan congelats,
també els sous dels polítics. També recordar que els polítics continuem sense percebre
la tretzena paga. Això està tancat i no s’ha incorporat en cap cas. Tenim les 12 pagues.
Si que el personal té les 13 pagues, lògicament, el que no hi ha hagut cap canvi a
congelació, igual que hi ha una congelació en les taxes i els impostos de la parròquia
que també és important de destacar. El pressupost 2018 en cap cas preveu un increment
de taxes o d’impostos, sinó que també hi ha congelació. Si que hi ha hagut canvis,
justament per que quan un treballador que està en un departament es jubila, el que s’ha
anat fent és reorganitzar. Recordeu que fa uns quants anys hi havia un servei de
Proximitat de Circulació a la planta baixa, que van haver-hi jubilacions, es va tancar i es
va posar dins de Tràmits. També a Tràmits hi ha hagut d’altres moviments, que han fet
que s’hagi hagut d’incorporat aquest any 1 persona més i que s’ha pogut comentar
durant l’any.

Aquests són moviments que al final poden tenir un impacte molt baix en el pressupost
en curs perquè al final és una contractació que només ha tingut un impacte durant tres
mesos. Però clar, al fer el pressupost de l’any següent la dotació ja és per 12 mesos,
llavors és quan hi ha aquest increment. Aquí no hi ha hagut cap esbojarrada de la casa
en aquest sentit, sinó que tot està calculat i ens cenyim en aquest 29%, i per tant menys
del 30% se’n va a personal. És una dada que realment es baixa. Sense comparar, però és
evident que el Comú de La Massana és un dels Comuns que te la despesa de personal
més baixa. Crec que per davant només hi ha Canillo, que és un Comú més petit, i
després hi ha La Massana. Lògicament aquí no ens hem de comparar, cada Comú té els
seus serveis, té els seus projectes, però ens continuem mantenint en uns paràmetres molt
raonables estant per sota del 30% de la despesa de personal quan la mitja és molt més
elevada.
Pel que fa la treta de neu, és cert que es fa un concurs, que s’ha de fer una previsió, i és
un import que s’ha dotat de 30.000 €. També costa molt de preveure quin serà el cost
final perquè no depèn de nosaltres, però ja li puc assegurar que tant de bo que haguem
d’ampliar aquesta partida perquè si podem treure més neu dels carrers, és que també en
tenim a les pistes i per tant també tenim l’ingrés que ens arriba després i també la
parròquia té més moviment, i també lògicament els anys següents encara hi haurà més
ingrés. Llavors ja sabeu com ho fem: aquestes partides d’inversió per exemple es fa una
previsió que després quan tires endavant el projecte i fas un concurs públic, molt sovint
el que es fa és adjudicar-ho per un import més baix. Al final et queden romanents i el
que anem fent és repartir. És cert que, i insisteixo, quan comentava que potser ens estem
auto enganyant, però jo penso que l’engany seria que haguéssim justament inflat, que
haguéssim previst un IPC important de cara al 2018 quan l’hem ficat molt raonable.
També haguéssim pogut incloure les transferències que rebrem extraordinàries i no ho
hem fet per que sigui un pressupost molt, molt lineal.
Al final es compta amb la gestió dels departaments, de l’equip polític, d’adjudicar les
obres i els projectes al cost més econòmic possible, que això ens pugui permetre de
moure partides com hem fet durant l’any perquè així ens ho permet la Llei, per anar
també, si cal, ampliar la partida de treta de neu o d’altres partides, com pot ser també el
gasoil, que és una partida que pot variar i que no es pot controlar fàcilment. En
qualsevol cas sempre acabem amb més ingrés que despesa, no ens genera això en cap
cas endeutament i al final sempre es continua contant amb la bona gestió de tot l’equip i
tota la feina que es tracta en les diferents comissions. També amb la col·laboració de tot
el nostre personal.
Un canvi en la prudència seria que finalment acabéssim el 2018 amb un dèficit i, en cap
cas evidentment és la idea i ja podem dir que hi haurà un superàvit perquè hi ha
justament un ingrés que encara no s’ha previst i que el tindrem segur.
També és molt previsible què tinguem molt més ITP i algun comportament també més
elevat pel que fa els impostos i les taxes. Per què? Doncs perquè també estem veient que
cada vegada hi ha més radicació d’activitats a la parròquia i això, també sent molt
prudents. Jo penso que aquesta és la linia a seguir per què al final es fa un superàvit i
aquest superàvit on va? Doncs va als nostres comptes, no desapareix i ens permet
finançar d’altres operacions d’inversions durant l’any, fent un Consell de Comú, ens
permetrà fer aportacions a la nostra empresa què és 100 % comunal, Estacions de
Muntanya Arinsal-Pal i, sobretot l’any vinent ens permetrà fer més inversió en obra al
subsòl. Molt sovint es diu què aquesta no vesteix molt perquè no es veu, però que s’ha
de fer. Això ens permetrà què l’any que ve arribarem a invertir 4 milions d’euros.

Després també tenia apuntat les despeses corrents. Heu vist, per exemple, que les
transferències corrents baixen, però això és perquè hi ha menys aportacions. Sobretot
l’any passat va haver-hi més subvencions, aquest any n’hi ha menys, ja ho vam tractar.
Això al final també son contractes, ja siguin d’arrendament, que també estan congelats.
Quan també es fa, puntualment, demanar a empreses externes serveis. Quan es
contracte, per exemple, o es preveu contractar un servei això entra en aquest capítol:
capítol 2. No vol dir què l’any següent hi sigui perquè és puntual, va per projectes i,
lògicament, està molt acotat i en aquest sentit no hi ha cap dalt a baix en cap cas.
Finalment, pel que fa als bens comunals, té raó. N’hem parlat en vàries ocasions, tenim
aquests bens comunals, sabeu què hem engegat aquest any 2017 el procés per fer taxar
justament aquests 2 bens comunals, ja sigui Mikado com ja sigui els 2 edificis que
tenim a Arinsal. Per tant quan tinguem les taxacions el que podrem fer és procedir a fer
una subhasta via un concurs. Pot quedar deserta o pot haver-hi una persona què estigui
interessada, o una empresa i per tant a lo millor es podrà alienar, com be proposava. Ja
hem cursat almenys el procés per tindre taxacions, per saber, perquè el Comú no pot
tirar endavant un concurs-subhasta sense tenir el valor d’aquest be comunal què es vol
alienar. Això ho tindrem. N’hem fet varis perquè és important tindre sempre 2 visions
diferents per part d’experts per poder, durant l’any 2018, tirar endavant i fer aquest
procediment d’alienació, i fer el concurs-subhasta. Ja veurem, tampoc depèn de
nosaltres. El que si depèn de nosaltres és poder fer-ho a un preu que sigui un preu
justificat, i per això ens cal recórrer a experts, en aquest cas a empreses taxadores. Ja en
tenim algunes, insisteixo, per tant això continuarà el seu curs i ho anirem treballant en la
comissió de Finances i Pressupost, i en d’altres comissions també.
Celebro que hi hagi aquest vot positiu i aquest bon treball què hi ha hagut insistint en
què, evidentment, continua sent un pressupost molt prudent, molt molt realista, que ja
sabem què acabarà amb superàvit. Això ens dona un joc per poder durant l’any
incrementar la partida d’inversions o també alhora poder cancel·lar préstecs a llarg
termini i rebaixar endeutament i situar-nos en uns marges molt raonables pel que fa els
diferents capítols que hi ha. Ja tindrem temps l’any vinent, al gener, de poder mirar
aquests moviments i poder fer una simulació, però ja us dic què estem en un escenari de
congelació, tant de sous com també d’impostos i taxes. No és perquè estiguem al
desembre que ve l’hivern i ens congelem... Està congelat també pel 2018, però si que
paguem gasoil, això si, per escalfar-nos.
No havent-hi cap intervenció més al respecte, s’aprova el pressupost de 2018 per
unanimitat.
Una vegada més el cònsol agraeix a tots la bona feina feta, feina que s’haurà de
continuar fent amb la gestió i amb el rigor a l’hora de tirar endavant les adjudicacions i
els projectes previstos per l’any 2018, què son nombrosos.
4. Proposa d’aprovació provisional del pla parcial de desenvolupament de la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable E-155
Serveis Públics
002186/2016-SOL·LICITUD
ROSSELL TARRADELLAS,ELISABET
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS

VIST que el Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial de La Massana, preveu en la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable E-155, situada al terreny conegut com a “Prat del riu
Montaner” al llarg de la carretera dels Brecals al terme de Sispony, a desenvolupar per
mitjà de pla parcial, en el supòsit que l’execució urbanística sigui desenvolupada pel
sector privat;
VIST que el projecte de pla parcial està promogut per la totalitat dels propietaris de la
unitat d’actuació E-155;
VIST que s’ha obtingut els informes potestatius i preceptius, favorables del Ministeri
d’Ordenament Territorial, Àrea d’Urbanisme: de Riscos; de Mobilitat; d’Urbanisme; de
Rius/Torrents, així com, del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat;
VIST que havent-se verificat la conformitat de la documentació del Pla parcial amb la
normativa en vigor i amb el POUP de la parròquia;
Es proposa aprovar provisionalment el pla parcial de desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable E-155, i se sotmet a informació pública durant un període
de 20 dies a comptar de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
El cònsol diu els dos punts següents, tant aquest com el següent son tràmits
d’urbanisme. Sabeu que vam quedar d’acord a principis de mandat que tot el que siguin
plans parcials els sotmetríem a Consell de Comú. Sempre cal hi hagi una aprovació
provisional, una publicació al Butlletí Oficial, es poden també fer al·legacions, i després
hi ha una aprovació definitiva. Aquest és el tràmit què hi ha.
Celebrar que comencin a haver-hi plans parcials que es vagin fent, això també vol dir
què hi ha una voluntat i que s’està movent una miqueta l’economia. No vol dir que al
final s’acabi construint, però evidentment és un signe.
En aquest cas també hem tingut l’informe perceptiu per part de Govern i de la CTU en
aquest sentit. Per tant el què fem és únicament aprovar que es pugui publicar al BOPA
per a coneixement general aquest tràmit d’un privat que vol fer un pla parcial.
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova per unanimitat.
5. Proposa d’aprovació provisional de la modificació puntual de la unitat
d'actuació E-102A
Serveis Públics
003774/2017-SOL·LICITUD
DUEDRA GRAU,AGNES
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
VIST que la modificació sol·licitada per la Sra. Agnès DUEDRA GRAU no suposa
l'alteració de cap dels continguts essencials d'acord amb l'article 3 "Modificació de
l'article 105" de la Llei 6/2011 del 28 de juliol, de modificació de la Llei General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la
Llei 8/2006 del 21 de juny i, modificada per la Llei 06/2011, del 28 de juliol;
Es proposa l'aprovació provisional de la modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme
de la parròquia de La Massana, consistent en la modificació puntual de la unitat
d'actuació E-102A de sòl urbanitzable passant a ser Zona Residencial (ZR).
El cònsol, diu que aquí també és un procediment d’urbanisme, aprovació provisional,
que després ha d’haver-hi un altre Consell de Comú per l’aprovació definitiva. És per a

coneixement general. Aquí es tracta d’un terreny que està situat al costat d’una zona
residencial. És un terreny també que és d’una classificació ZR1 i ara passaria a ser ZR,
perquè està adjacent amb una zona residencial i per tant, a demanda de la propietat s’ha
considerat que al formar part d’un mateix conjunt, no tenia sentit que el tall estigués
aquí, podria estar més amunt. No hi ha cap canvi ni això suposa cap alteració dels
continguts inicials, com tampoc afecta el tipus de construcció, què es pugui fer més
cases amb volum, amb metres quadrats, sinó què es mantenen els paràmetres.
Per tant s’ha considerat poder sotmetre aquest punt a votació i aprovació provisional.
Després seguirà el seu curs, amb un informe de la CTU que també haurà d’haver-hi, i al
final una aprovació definitiva.
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova per unanimitat.
6. Proposa d’aprovació de la modificació de l’article 24.1 dels estatuts socials
d’EMAP, SAU
Administració general
000184/2017-PROPDEP
Administració General i secretaria
Vist que l’Article 24.1 dels Estatuts d’EMAP no resulta adequat en aplicació de la
normativa de les finances comunals, de forma que es fa necessària una nova revisió,
ajustant l’exercici social a la normativa administrativa i pública d’aplicació;
Es proposa adoptar els següents acords, mantenint invariable la resta de previsions de
l’article 24è, ja que només es modifica el redactat del punt 1, relatiu a l’exercici social
1.- Deixar nul i sense efecte l’acord referent a que l’exercici social comença l’1
d’octubre de 2017 i acaba el 30 de setembre de 2018, i així successivament, aprovat en
Consell de Comú de data 29 de novembre del 2016.
2.- Que l’exercici que ha començat l’1 d’octubre es tanqui el 31 de desembre de 2017.
A partir de l’1 de gener de 2018, l’exercici social coincidirà amb l’any natural i doncs
acabarà el 31 de desembre de 2018, i així successivament.
El cònsol fa un històric: Aquest mateix any 2017 ja vam prendre un acord per Consell
de Comú de canviar l’exercici social pel que fa l’empresa 100% comunal que és EMAP,
Estacions de Muntanya Arinsal Pal. Recordeu què normalment, històricament, es
tancaven els comptes el 31 de maig. En anteriors Consells de Comú els que es va voler,
i sabeu que hi ha el marc pressupostari i per tant es fan liquidacions, es volia quadrar
justament amb un tancament que fos també trimestral per poder tindre unes xifres que es
poguessin també preveure i analitzar en el marc del que son els PAIFS, els plans
d’actuacions i inversions financeres que es fan. Això és fruit també de la regla d’or.
El que es fa és canviar aquest acord, s’anul·la, perquè finalment el que s’ha pogut
analitzar i s’ha pogut veure sobretot des d’intervenció, i també s’ha pogut tractar en el
Consell d’administració d’EMAP, com també se n’ha parlat en el Consell
d’administració de Vallnord, perquè al final Vallnord penja el 66% d’EMAP i per tant
correspon a EMAP i al Comú de La Massana de liderar aquests canvis a nivell dels
estatus.
En aquest sentit el què finalment s’acordaria a continuació és que l’exercici social
coincideixi amb l’any natural. Per tant es tancaran els comptes el 31 de desembre i no

com s’havia previst de tancar al setembre. Per tant aquest canvi es faria ja efectiu i, com
veieu, a partir del gener del 2018 ja estaríem parlant d’un tancament d’un any sencer tot
i que per la liquidació d’aquest any dels comptes es té en compte el tancament que es va
fer aquest passat mes de maig. Són el comptes que vam presentar també en Consell
d’administració, on hi ha hagut beneficis a la societat.
En aquest sentit el canvi el veurem sobretot a la liquidació de l’any 2018, que es
presentarà al Consell de Comú del març del 2019, on lligaran els comptes sencers d’un
any sencer d’EMAP perquè es tancaran els comptes el 31 de desembre. Per tant és un
tràmit també tractat en Consell d’administració d’EMAP sobretot, i avui hem de prendre
aquest acord de deixar nul l’anterior i procedir, a partir del 2018, a que els comptes es
tanquin amb any natural, que coincideix també amb el tancament que fa el Comú i es
resolt aquesta situació que teníem fins ara històrica, però que ens ajustem també,
sobretot pensant en un futur, amb l’aplicació del les NICSP, les normes comptables en
el sector públic què estaran vigent a Andorra en menys de 3 anys i d’altres normatives
que s’estan treballant entre tots els Comuns, amb les Intervencions i també amb el
Govern pel que fa les Finances Públiques del nostre país.
L’Hble. Sr. Albert Esteve demana torn de paraula i diu que lamenta que, entre tots
plegats incloent-se ell mateix, perquè és una feinada pels financers d’EMAP i en aquest
sentit m’incloc dintre, ho haguéssim hagut preveure i no fer modificacions en aquest
sentit.
El cònsol diu que aquí la millora ja va ser passar del maig al setembre per ajustar una
vegada. Es va prendre l’acord i es va començar a treballar i a quadrar amb els PAIF vam
dir: potser el millor que es pot fer des d’EMAP, ells així també ho van considerar, i des
del Comú sobretot és enlloc de setembre, anar-nos directament al tancament de
l’exercici al desembre. És cert que suposa una feinada, però també és cert que cada
vegada tot està més automatitzat i a nivell de gestió no canviaran res tampoc perquè
finalment tenim temporades que ja sabeu, son d’estiu i hivern, i que al final es
consolidaran en un exercici sencer. En aquest cas per un exercici social que coincideixi
amb l’any natural.
Es sotmet aquest punt a votació i s’aprova per unanimitat.

7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 15, 22 i 29 de
novembre i 6 de desembre
El cònsol informa que son les Actes que tots ha pogut consultar en l’aplicació, al núvol,
sobre els acords que s’han pres en aquestes Juntes de Govern que es fan de forma
setmanal.
L’Hble. Sr. Esteve diu que aquesta setmana no se les va poder llegir. En tot cas si hi ha
algun aclariment ja li demanaria posteriorment.
El cònsol agraeix la sinceritat i diu que se les podrà llegir i en podran parlar
tranquil·lament el gener, i qualsevol aclariment que es pugui es donarà i així també ho
podrem parlar, inclús en els propers Consells de Comú.

El cònsol dóna el tradicional missatge de bones festes per a tots, ha sigut un any molt
intens. Per tant em pertoca, en nom de tot el Comú, de tot l’equip comunal, desitjar a
tothom unes bones festes, un Bon Nadal, uns millors encerts per l’any 2018 que està a
punt de començar.
També als mitjans de comunicació que esteu aquí sempre cobrint les propostes i els
projectes que tira endavant el Comú de La Massana a través del Consell de Comú.
Agrair també als consellers que hagin vingut avui, i que també van venir l’any passat,
que estiguin presents en el moment de presentar el pressupost de l’any 2018, que al final
és el que parròquia de La Massana preveu de tirar endavant.
També agrair la bona sintonia que tenim tots els membres del Comú, també amb el Sr.
Albert Esteve com també a deixat palès. També va deixar palès fa tot just uns dies en el
Butlletí comunal en aquella entrevista que va fer. Que continuï aquesta bona harmonia i
sobretot agrair a tot l’equip, als nostres col·laboradors, per què al final és un equip. Hi
ha l’equip polític, hi ha l’equip de treballadors, dels ciutadans que ens fan arribar
propostes a través de molts canals, ja siguin reunions, ja sigui a través de la web, la línia
directa amb l’equip comunal, amb el cònsol, el facebook, el twitter, etc.
Demana a la secretària general que faci extensiu als col·laboradors del Comú de La
Massana, així com també als col·laboradors de les estacions de muntanya d’Arinsal Pal,
també als temporers que estan aquí treballant per ser una bona destinació turística.
Està previst també que ens vingui molta gent. La Massana continuarà estant a l’alçada
per prestar uns bons serveis i per continuar tirant endavant la parròquia i el país.
A tots moltes gràcies, que tingueu unes bones festes de Nadal, un bon any 2018 i ens
retrobarem després de Reis, en les comissions que ja hi ha al calendari, el qual ja
disposeu via correu electrònic, per continuar tirant endavant.
Encarant doncs ja la segona part d’aquest mandat, perquè estem just al centre, a meitat
de mandat. Encara ens queden 2 anys de feina i que seran molt intensos, amb 2
pressupostos i amb la inversió que va pujant. Això és la bona notícia i al final segur que
podrem assolir el que havíem previst a principis de mandat tots plegats.
A tots bones festes.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 13.25h s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

