ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 27 DE MARÇ DE 2017
Avui 27 de març de 2017, a les 12.04h te lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN
1
2
3
4
5
7
8
9
10
90

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

David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Sergi Balielles Sagarra
Eva Sansa Jordan
Josep Maria Garrallà Subirana
Natalia Fanny Cusnir Capoccia
Sergi Gueimonde Bujaldon
Francisca Guerrero Lopez
Albert Esteve Garcia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA
6
11

Consellera
Consellera

Jael Pozo Lozano
Cristina Romero Ayuso

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. Presa de jurament de deseners
3. Propostes d’aprovació de reserves de crèdit per l’any 2017
4. Proposta d’aprovació d’un Decret de modificació del Decret de
regularització dels fitxers de dades personals
5. Presentació de l’informe anual 2016 emès per la intervenció comunal
6. Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2016
7. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de Crèdit extraordinari
8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates: 15 i 22
de febrer; 1 de març.

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior
El cònsol demana si hi ha algun intervenció a fer sobre aquesta Acta i no havent-hi cap
s’aprova l’Acta del Consell de Comú de data 23 de febrer del 2017.

2. Presa de jurament de deseners
Secretaria General
000010/2017-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa prendre jurament als deseners següents:
.- Sr. Francesc Xavier GARCIA DURAN per el Quart de Sispony.
.- Sr. Oscar GELABERT RIBERA per els Quarts d’Arinsal i Erts.
El cònsol major fa un incís i cometa que el Consell de Comú és un acte públic, i que
agraeix la presència d’un conseller general de la parròquia.
Es pren de jurament els deseners: Sr. Francesc Xavier GARCIA DURAN per el Quart
de Sispony i el Sr. Oscar GELABERT RIBERA per els Quarts d’Arinsal i Erts.
El cònsol continua dient: Com bé sabeu avui havíem de fer el jurament de tres deseners,
però finalment un no ha pogut venir. No passa res. Ho farem conjuntament amb el
desener del Quart de Pal, la propera vegada en Consell de Comú.
En nom del Consell de Comú i també en nom propi vull desitjar-vos moltes felicitats
per aquests càrrecs que ara ostenteu. Els deseners, i ja estem parlant d’usos i costums,
però entenem que és important que es vagin salvaguardant, estan sota les ordres de la
capitana, en aquest cas de la consellera de la via pública i circulació, la Sra. Eva Sansa.
Tenen com a funció vetllar per al manteniment de l’ordre en la seva demarcació, en els
Quarts de la parròquia de La Massana, i pertanyen a la força armada. Aquesta és
l’explicació que es va trobar en el llibre “Andorra, el meu País” del Sr. Albert Puigoriol,
que és un primer clàssic de la literatura didàctica andorrana i amb el qual van estudiar
segurament els nostres pares.
És cert que avui en dia els deseners són una figura gairebé desconeguda per la majoria
dels ciutadans, però penso que cal remarcar que té importància aquest ús i costum, que
s’ha de continuar mantenint.
Aquest càrrec té un elevat component simbòlic. Tenir el títol de desener significa estar
disposat a lluitar per defensar la terra, la nostra terra. Per tant acceptar aquest càrrec és
una molt bona mostra de disposició i també de dignitat. Això us honora a tots dos.
També és un símbol d’aquest tarannà pacífic dels andorrans. És cert que mai ens ha
calgut a Andorra tenir un exèrcit. Hem tingut prou en sentir-nos protegits amb els
nostres capitans i els deseners, i també per sort els nostres deseners fins ara tampoc
s’han hagut d’enfrontar mai amb les armes. Per això fa molt de temps, fa molts anys que
si que tenen una participació força activa en la comunitat. Ells eren els que finalment
actuaven en cas de foc a la muntanya, o si es perdia algú. Els deseners el que feien era
avisar i coordinar els caps de casa dels diferents Quarts, que també eren els encarregats
d’actuar en aquests casos. Això esperem que no s’hagi de fer.
Avui en dia s’ha evolucionat moltíssim. Amb les noves Lleis, també amb el rol que té
Protecció Civil. Ara també disposem dels cossos especials que actuen davant de les

catàstrofes o incidències. Tot i així estic segur que vosaltres també estareu o estaríeu, si
fes falta, al peu del canyó pel que pogués passar en els diferents Quarts.
Potser si que ara és un títol més simbòlic, com deia abans, però si que és cert que
qualsevol cultura està plena de símbols, i el conjunt d’aquests símbols són els que també
donen i formen part de la nostra identitat, que és la identitat del nostre País, Andorra.
Per tant és importat saber qui som, de on venim, i és important saber que a La Massana
hi havia persones, i tenim encara persones, compromeses amb el poble, per actuar si
calgués.
Per tant en nom del Comú de La Massana vull felicitar-vos pel vostre títol, per la vostra
dedicació, evidentment, que esteu fent en els Quarts. Per això desitjar-vos els millors
encerts en aquest nomenament que avui s’ha fet efectiu.

3. Propostes d’aprovació de reserves de crèdit per l’any 2017
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000091/2017-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Es proposa aprovar el compromís de despesa per l’any 2017 a PIRINENCA DE
SERVEIS, SA, en tant que adjudicatària del concurs per la recollida dels diferents
residus de la parròquia, pels següents conceptes i imports:
-

Recollida de la fracció de rebuig:
Recollida d'envasos:
Recollida de paper i cartró:
Recollida de vidre:

209.756,73 €
42.799,18 €
101.441,93 €
70.948,30 €

El cònsol explica que es va fer un concurs, de fet es va fer amb tots els Comuns del
Principat d’Andorra. Com és una despesa que supera els 100.000€, doncs ha de passar
per Consell de Comú. Per tant el que es fa és aprovar aquest compromís de despesa per
l’any 2017, amb aquestes diferents fraccions del que és la recollida de residus, i que
s’ha estat treballant a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient.
No havent-hi cap intervenció al respecte, s’aprova per unanimitat.
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
000090/2017-CONTRACTACIÓ
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient
Vist el concurs en vigor per la recollida de residus de la deixalleria, minideixalleries
urbanes i de vehicles abandonats;
Es proposa aprovar una reserva de crèdit per l’any 2017, per un import de 132.528 € per
fer front a aquesta despesa.
El cònsol explica que aquí és la mateixa casuística, és un import que supera l’1% del
pressupost de despesa. També és fruit de diferents concursos.
No havent-hi cap intervenció al respecte, s’aprova per unanimitat.

4. Proposta d’aprovació d’un Decret de modificació del Decret de regularització
dels fitxers de dades personals
Administració general
000038/2017-PROPDEP
Administració general
Vista la Llei de delimitació de competències dels Comuns, capítol II, secció primera,
article 5.1;
Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals;
Vist el Decret de data 15 de setembre del 2009, de regulació dels fitxers de dades
personals del Comú de La Massana;
Es proposa aprovar el Decret següent:
“Decret de modificació del Decret de regularització dels fitxers de dades personals
del Comú de La Massana”
El Decret de data 15 de setembre de 2009, de regularització dels fitxers de dades
personals del Comú de La Massana, queda confirmat i ampliat com segueix:
Article primer
Es crea un nou fitxer que s’incorporà a l’annex del Decret de regulació dels fitxers de
dades personals del Comú de La Massana, amb el número següent:
18. Fitxer de sortejos del departament de Turisme
Fitxer 18
Denominació del fitxer de dades: Fitxer de sortejos del departament de Turisme.
Finalitat del tractament del fitxer: registre dels participants als sortejos organitzats per el
departament de Turisme del Comú de La Massana.
Fonts de les quals s’obtenen les dades de caràcter personal: butlletes omplertes per el
propi participant.
Tipologia de dades que conté el fitxer: nom i cognoms, telèfon, adreça, correu
electrònic, data naixement, sexe.
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar: no se’n preveu.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar
dades personals als efectes de la gestió del fitxer: cap.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició: responsable del departament
de Turisme.

Durada de la conservació de les dades: indefinida
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al
tractament del fitxer: el fitxer estarà ubicat als servidors del Comú de La Massana.
A un primer nivell hi trobem l’accés a l’ordinador amb control per usuari i contrasenya,
per accedir a la xarxa privada del Comú de La Massana.
A un segon nivell cal un altre usuari i contrasenya per accedir al programari de
tractament de l’arxiu en qüestió i només hi tenen accés les persones del mateix
departament de Turisme.
Amb aquests sistemes de control es garanteix la confidencialitat i la seguretat de les
dades personals que siguin objecte de tractament, tal com preveu l’article 12 de la Llei
15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
El cònsol informa que es tracta de tot el Decret que es publicarà sobre el fitxer nou que
s’ha de crear. Com és sabut es va crear el Consell Regulador del Joc, i per tant qualsevol
sorteig que es fa hi ha uns requisits. Això implica que s’hagi de tenir un fitxer de dades
personals d’acord amb la Llei de dades personals que també es va crear en el seu
moment. Aquest no es tenia i per tant aquesta proposta al Consell de Comú és per
actualitzar i crear aquest nou fitxer de dades, que és on aniran totes les dades relatives al
sortejos que es fan, sobretot per dinamitzar el comerç i el turisme a la parròquia de La
Massana, per part de la Conselleria de Turisme i Comerç.
Demana si hi ha alguna intervenció a fer i no havent-hi cap s’aprova la proposta per
unanimitat.

5. Presentació de l’informe anual 2016 emès per la intervenció comunal
Intervenció
000033/2017-PROPDEP
Intervenció
Presentació de l’informe anual emès per la intervenció comunal, sobre el control
financer, el control d’eficàcia i el control d’oportunitat econòmica, corresponent a l’any
2016.
El cònsol explica que aquest punt és una de les novetats d’aquest any amb la famosa
“Regla d’Or” que es va aprovar, és el primer any que és d’aplicació.
Una de les novetats és aquesta presentació de l’informe anual que ha de fer la
intervenció comunal, on fa el control financer, el control d’eficàcia i també el control
d’oportunitat econòmica, sobre les diferents societats participades. També sobre les
subvencions que es donen.
Aquest informe finalitza sempre amb la signatura de l’interventor, on diu que s’informa
favorablement, on no hi ha cap aspecte a destacar.
Per tant avui, en Consell de Comú, ens donem tots per informats sobre aquesta
presentació de l’informe. Evidentment intervenció comunal el que farà properament,
serà enviar-lo al Tribunal de Comptes, com sempre es fa.

És un informe on no es destaca cap mena de problema i on finalment informa
favorablement sobre aquest control que es fa a nivell financer.
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte, es dóna la corporació per informada, ja
que aquest punt no és d’aprovació sinó que és un punt d’informació.

6. Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2016
Finances
000035/2017-PROPDEP
Finances
Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Comú de La
Massana.
El cònsol explica que com ja és habitual, abans de finals del mes de març el Consell de
Comú i a través del President de la Comissió de Finances, s’han de presentar els
comptes.
Estem parlant de la liquidació de comptes de l’any 2016. A l’aplicació, al núvol,
trobareu un resum a través d’una presentació en format PowerPoint. És un resum més
executiu sobre aquests comptes. Comptes que també els teniu tots en els diferents
fitxers, penjats també al núvol. També es van treballar i es van presentar en l’última
Comissió de Finances, que va ser la setmana passada, concretament el dijous.
Es comença parlant de l’execució pressupostària: Finalment una vegada més s’han
tingut més ingressos que despeses en la liquidació del 2016. Estem parlant doncs d’un
resultat pressupostari que es tanca novament amb superàvit. Aquest superàvit és de
780.297 €. Destacar sobretot que 505.000 € aniran a finançar els reconduïts, i l’altra part
d’aquest superàvit, és a dir el 234.000 € aniran a reserves de lliure disposició.
Veient l’execució, veiem com les despeses s’han pogut executar amb un 91,32%, que és
un molt bon resultat. L’execució dels ingressos també s’ha pogut fer amb un 96%. Aquí
destacar, sobretot, que hi ha aquest criteri de racionalització de la despesa, però també i
sobretot molta prudència a l’hora d’estimar i preveure els nous ingressos que vindran en
l’exercici que està previst. Evidentment això es presenta sempre el mes de desembre de
l’any anterior. Per tant estem parlant d’unes execucions que han estat molt ajustades al
pressupost, com ho veieu amb aquests alts percentatges d’execució.
Si ens fixem ara en l’execució del pressupost de despeses, estem parlant d’unes
despeses totals l’any 2016 de 12.980.223 € que, com us deia abans, executades en un
91% del previst. Ho desglossem en tres parts, d’una banda les operacions corrents.
Aquestes sumen un total de 7.810.645 € i això és gràcies a aquesta contenció de la
despesa de funcionament que hi ha hagut, amb una rebaixa novament del 1,42%
respecte a l’any 2015. Això és degut sobretot a una reducció en diferents capítols de la
despesa corrent, però en especial destacar que hi ha hagut una rebaixa també en la que
és la despesa de consums de bens corrents i també en despeses financeres. També amb
un esforç destacat pel que fa la contenció de la despesa de personal. A títol d’exemple,
l’any 2012 la despesa de personal pesava un 36% del pressupost, i a hores d’ara aquesta
despesa passa a pesar un 28%.

Pel que fa la inversió real s’ha pogut executar la quantitat de 1.202.878 €. Això
representa un 68,29% del previst, però el que és important destacar és que s’ha pogut,
en total, comprometre una despesa que ascendeix a 1.591.032 €. És a dir que s’ha pogut
comprometre el 90% del que havíem previst. Això vol dir que s’ha pogut realitzar
aquelles inversions que s’havien previst per l’any 2016, però amb menys cost. Altres no
s’han pogut acabar de pagar l’any 2016 perquè estaven en curs i per tant s’han pagat
finalment aquest mes de gener o febrer, o març, que són els reconduïts. Aquí a tall
d’exemple, és cert que vam adjudicar un concurs, vam encomanar per exemple 2
camions per la via pública, aquests no van arribar al desembre, van arribar al gener. Ja
han arribat, per tant ja s’han pagat. O també unes obres com hi havia als Oriosos, que es
van posposar pel temps, i per tant tot i que es van comprometre no es van poder
liquidar.
Aquí sobretot voldríem insistir en aquest compromís, arribant a comprometre el 90%
dels projectes. Si es mira el detall, en el núvol on està penjat, veureu que tots els
projectes d’inversió s’han pogut tirar endavant, excepte dos molt petits. Per tant això vol
dir que hem pogut adjudicar-ho amb menys cost del que havíem inicialment previst.
Pel que fa les operacions financeres, aquestes en total pugen a 3.966.699 €. Aquí
destacar que hi ha un increment del 67% respecte a l’exercici anterior. Això ens ve
donat per que vam decidir l’any passat cancel·lar un préstec de forma anticipada. Un
préstec que teníem al Comú i que gràcies a la tresoreria que teníem acumulada vam
decidir de cancel·lar-lo, el que ha provocat que es rebaixés l’endeutament.
Aquí també s’ha d’afegir el fet de que, com sempre fem cada any, anem adquirint
preferents per un import de 1.461.000 €.
També cada any anem amortitzant quotes de préstecs, i això fa que es vagi rebaixant
l’endeutament.
Tot plegat suposa un increment del 67%, amb aquests pràcticament 4 milions d’euros
destinats a actius i també a passius financers.
Si ara mirem una mica al detall les despeses i ens centrem en la columna de l’executat,
veiem com finalment hem pogut executar amb menys despesa amb personal. També
sobretot amb un gran esforç a nivell de consum de bens corrents i serveis. Amb despesa
financera estem més o menys igual, però la contenció, i veurem el total amb aquesta
reducció de lo que és la despesa de funcionament, i per tant doncs amb aquests
12.980.000 € a nivell de despeses totals en el 2016.
Ens centrem ara en els ingressos. Aquests han estat en total 13.760.520 €, que és un
96%, pràcticament un 97% del previst. Aquí veieu sobretot, i com ho deia abans el
criteri de prudència.
És cert que finalment hem pogut executar molt més els impostos directes, però també
els indirectes. I, sobretot destacar aquest esforç, aquest augment del 270% pel que fa
l’impost indirecte que, com ja havíem comentat, es deu a la recaptació molt superior en
concepte de ITP. Havíem pressupostat 500.000 € en ITP i finalment hem pogut recaptar
1.352.000€.
La resta d’ingressos es comporten de forma molt satisfactòria, sobretot com veieu també
en la part de les operacions de capital. Aquí destacar que es va modificar el pressupost
inicial, entrem en un tema més tècnic, però és cert que el fet de cancel·lar aquest préstec
ha fet que es modifiqués el pressupost del 2016 inicial, un actiu financer per poder
després, via l’aportació de tresoreria cancel·lar-lo.

Això després a nivell pressupostari surt com a pressupostat però no surt com a executat
perquè de fet executar és a través de tresoreria i no de diners que entren pel Comú. És
un detall tècnic a tenir en compte. Per tant és important que ens centrem en aquesta
columna de l’executat del 2016, amb els 13.760.000€ en total.
Un altre aspecte molt destacat i que també ens servirà per tractar l’últim punt de l’ordre
del dia que tenim avui és de que els fons líquids de tresoreria acumulada, a tancament
de l’any 2016 es situen en 5.900.000 €. És un aspecte força important. Vol dir que a les
caixes als bancs, en els comptes corrents que tenim als banc, tenim acumulada una
quantitat total en tresoreria de 5.900.000 €, el que és una molt bona notícia. Això ens
permetrà tractar el darrer punt de l’ordre que és fer aquesta aportació.
Com bé sabeu vam presentar a la reunió de poble, amb aquest pla estratègic consensuat,
de fer una aportació a la nostra empresa 100% comunal participada que és EMAP.
Per què? Doncs perquè tenim els recursos en aquests comptes als bancs, amb aquesta
quantitat de diners, per dir-ho així de forma planera, que tenim acumulada, i que en total
puja a 5.900.000 €.
El darrer punt a comentar és pel que fa l’endeutament. Sabeu que l’article 43 de la Llei
de finances comunals marca les regles del joc. Per tant el deute total acumulat a 31 de
desembre de 2016, que inclou el Comú de La Massana i també les participades, és d’un
total de 13.058.000 €. Això vol dir que s’ha pogut rebaixar l’endeutament, en 1 any, en
1,3 milions d’euros.
Si mirem els indicador legals, que ens marca la Llei de Finances comunals, estem en
aquests 13.058.000 €, estem al 101,69% sobre aquest màxim que és del 200%. Per tant
estem pràcticament en el nivell que el deute del Comú, més societats és el mateix que
l’ingrés que té el Comú en 1 any.
La càrrega financera anual és del 16,13% i el màxim que s’accepta a nivell legal és del
20%. Per tant estem també per sota d’aquest límit màxim. I també per l’indicador
d’endeutament a curt termini, aquí el màxim legal és de 40% i aquí ens situem en un
16,53%.
Només recordar que els càlculs es fan sempre d’acord amb la mitjana dels ingressos
totals liquidats en els últims 3 anys. Aquí doncs, si fem ja un gràfic, com el que veieu
aquí, veiem que és la mateixa tendència que hi ha hagut aquests últims anys, ja n’hem
parlat, de fet en parlem a cada liquidació trimestral, també ho vam comentar a la reunió
de poble.
És cert que a finals de 2012 hi havia aquest endeutament de 43 milions d’euros. Es va
fer l’operació de les preferents, a més a més el Comú ha anat rebaixant cada any també
en paral·lel el seu deute. Ara ens situem en 13 milions i aquests 13 milions són la
diferència que dona una xifra de 30 milions. Aquests 30 milions s’han de desglossar en
dos parts: 15,5 milions que s’han pogut rebaixar en endeutament gràcies a la gestió feta
i a la contenció de despesa, i els altres 14,5 milions són l’efecte de les preferents. Per
tant, en aquest exercici 2016 el que veiem és que l’esforç del Comú en la gestió supera
la repercussió que ha tingut l’operació d’emissió de preferents. Es va emetre l’emissió
d’aquestes preferents per un import de 19 milions d’euros, però com que ja s’han fet 3
recompres per un import total de 4.300.000 € ara ens situem únicament en 14.615.000 €
de preferents.
També veieu la previsió fixada, que això també ens ha permès de treballar en el si de la
Comissió de Finances, d’estar a 10.200.000 € a finals de 2019.

Aquest és una mica el resum. Com insistim, es va presentar tot en Comissió de
Finances, també els diferents informes. Teniu també la informació disponible. És un
punt que no és d’aprovació, que és d’informació, per que l’aprovació dels comptes es fa
a través del Tribunal de Comptes.
No havent-hi cap intervenció a fer, es dona la Corporació per informada del tancament
de comptes de l’any 2016.
Al mateix temps aprofito, aquí ja com a President de la Comissió de Finances de
continuar-vos animant a tots, als consellers, a les diferents comissions, per aquest esforç
que feu, tant de gestió com també de contenció de la despesa que, com veieu, porta els
seus resultats una vegada més, tancant amb més ingrés que despesa, sent molt prudents,
i continuar rebaixant l’endeutament. És del que es tracta. Sobretot continuar també
executant al màxim possible i comprometent també lo que és la despesa d’inversió i
aquests projectes que s’han anat fixant des de les diferents comissions del Comú.

7. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de Crèdit extraordinari
Finances
000218/2017-CONTRACTACIÓ
Finances
Vist que el Pla estratègic de la Societat Estacions de Muntanya d’Arinsal/Pal, S.A.U.
(EMAP) preveu una sèrie d’inversions per als anys 2017-2019 dirigides a millorar
l’estació, i que una part d’aquestes inversions, en concret les que es realitzaran l’any
2017/2018 consistents en la construcció d’un nou edifici de restauració i serveis a la
zona del Coll de la Botella i una sèrie de millores en l’equipament de la zona de
restauració del Pla de la Cot, siguin finançades mitjançant aportació del Comú de la
Massana;
Vist que l’excedent de tresoreria permet realitzar una aportació de 2.400.000 € a la
Societat Estacions de Muntanya d’Arinsal/Pal, S.A.U., (EMAP);
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Crèdit extraordinari destinat a la partida 200/9421000/85200 – E.M.A.P., per un import
de 2.400.000 € per fer front a una aportació a la societat participada EMAP.
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant excedent de tresoreria existent.
El cònsol explica que abans ja n’ha parlat i es va parlar també a la reunió del poble.
Com bé es sap s’ha fet aquest pla estratègic, que és un pla consensuat en el si del
Consell d’Administració, també entre la majoria i la minoria, també amb la intervenció i
les aportacions que va fer el conseller de la minoria, el Sr. Albert Esteve.
Ho vam presentar a la reunió de poble. Com deia abans, us deia una mica la situació del
que hi havia, del saldo acumulat de tresoreria en positiu del Comú en les caixes als
bancs. Com heu vist tenim 5.900.000 €.
Aquest pla estratègic preveu que el Comú faci una aportació a EMAP per inversions,
que quedi clar, no és per anar a cobrir dèficits. EMAP tanca amb beneficis, però es fa
per tirar endavant aquest projecte que, de fet, començarà aquest any perquè ha d’estar
acabat al desembre. Això és el que hem comentat també a la reunió de poble. Aquesta
operació s’ha de fer en dos parts. Com que això inicialment no estava previst en el

pressupost del Comú i per que és, a més a més uns diners que tenim a tresoreria, es farà
en dos parts.
Avui, en aquest Consell de Comú el que fem és crear aquest crèdit extraordinari, que és
per dir-ho clar, crear una línia dins del pressupost per poder després fer l’operació que
es farà en el pròxim Consell de Comú, el mes vinent, que serà ja autoritzar la despesa.
Per tant és una operació que es fa en dos temps, dos moviments, per dir-ho així. Avui
creem el crèdit extraordinari, i per tant creem aquesta línia EMAP amb aquest import de
2.400.000€, que ve de tresoreria però que se’n va cap al pressupost del Comú.
En el pròxim Consell de Comú el que farem és autoritzar la despesa i llavors és quan es
transferiran aquests diners del Comú cap a EMAP. Això vol dir que al pròxim Consell
tornarem a parlar d’aquesta qüestió, evidentment, però qüestió que estava evidentment
consensuada entre tots.
S’aprova la proposta per unanimitat.

8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates: 15 i 22 de
febrer; 1 de març.
Es tracta de les Actes que s’han anat tractant en les diferents Juntes de Govern i que
també es troben disponibles a l’aplicació electrònica.
Al no haver cap intervenció o demanda d’aclariment sobre cap punt o proposta, es dóna
la corporació per informada.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:30 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

