
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2017 

Avui 28 de setembre de 2017, a les 12.03h te lloc a Casa Comuna de La Massana una 
reunió de Consell de Comú. 
 
ASSISTEIXEN 

1 Cònsol Major David Baró Riba 
2 Cònsol Menor Raul Ferré Bonet 
3 Consellera Major Olga Molné Soldevila 
4 Conseller Menor Sergi Balielles Sagarra 
5 Capitana Eva Sansa Jordan 
6 Consellera Jael Pozo Lozano 
7 Conseller Josep Maria Garrallà Subirana 
9 Conseller Sergi Gueimonde Bujaldon 
10 Consellera Francisca Guerrero Lopez 
11 Consellera Cristina Romero Ayuso 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

8 Consellera Natalia Fanny Cusnir Capoccia 
 
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 juny del 2017 
 

3. Proposta d’aprovació d’una ordinació de despesa plurianual  
 
4. Propostes d’aprovació de dos crèdits extraordinaris 
 
5. Propostes d’aprovació de dos suplements de crèdit  
  
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 30 d’agost i 6 
de setembre 
 



RELACIÓ D’ACORDS 
 
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior. 
El cònsol informa que aquesta acta s’ha tramès a tots els membres de la Corporació amb 
la deguda antelació i que tots l’han pogut consultar a l’aplicació, al núvol. Demana si 
algú te algun incís a fer.  
 
L’Hble. Sr. Albert Esteve diu que com que no va poder assistir-hi, s’absté. 
 
S’aprova l’Acta de Consell de Comú de data 6 de setembre de 2017 per majoria, amb 
una abstenció. 
 
2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes 
a 30 de juny del 2017. 
Finances 
000130/2017-PROPDEP  
Finances 
El cònsol diu que aquest punt el tractarà com a conseller de Finances. Proposa que 
s’obri el document que es troba al núvol i que està a la disposició de tothom, que s’obri  
la presentació amb el títol Consell de Comú de la liquidació provisional de comptes al 
30 de juny del 2017, en format PowerPoint.  
 
Continua dient que tal i com marca la Llei de Finances Comunals cada trimestre s’ha de 
procedir a fer una fotografia  dels comptes. La liquidació final es farà al tancament de 
l’any 2017, i es presentarà al Consell de Comú abans de finals de març del 2018.  
 
Comenta que ara ens situem en la liquidació dels comptes a 30 de juny del 2017 i que 
aquí convé explicar vàries coses. Pel que fa el resultat pressupostari provisional, aquest 
presenta un dèficit de 634.956 €, i d’això s’ha explicar el perquè.  
Com ja es sabut es va fer una aportació de 2.400.000 € a EMAP. Aquesta aportació no 
es va finançar a través del pressupost inicial, sinó que es va fer a través de la tresoreria, 
que hi ha en excedent, hi ha uns 5 milions d’euros. Al fer la fotografia i al no ajustar 
aquest fet, fa que l’ingrés no varia perquè és l’ingrés que havíem previst, però en canvi 
com a despesa surten 2.400.000 € més i fa que això generi aquest dèficit puntual perquè 
no està ajustat. Si s’ajustés al mes de juny, cosa que no es fa ja que es farà a final d’any, 
hi hauria també un superàvit de 1.700.000 €, ja que continuem tenint més ingrés que 
despesa. Com que s’ajustarà a final d’any la projecció que es fa, i aquest és el punt 
important, al tancament del 2017 es preveu acabar amb un superàvit de 1.489.104 €, pel 
fet de que aquest 2.400.000 € surten del Comú perquè venen de tresoreria, però també 
entren al que és l’ingrés. S’ajusta i queda que no hi ha cap dèficit. És important 
explicar-ho.  
Aquí estem parlant sempre de liquidacions de comptes i al final del que estem parlant és 
de l’ingrés que s’ha tingut i del que s’ha tingut de despesa. Al final lo important és que 
tinguem  més ingrés que despesa, el que ens dona un superàvit que se’n va a tresoreria i 
ens permet en propers exercicis poder fer o aportacions a EMAP, perquè tenim als 
bancs uns saldos positius, o be incrementar les inversions a la parròquia, com serà el cas 
l’any vinent amb tota una sèrie d’inversions que es faran i que es finançaran via 
tresoreria. Això permet augmentar encara més les inversions a la parròquia.  
 



Continua exposant que com es veu al 30 de juny hem tingut pel que fa el pressupost, un 
49% de despeses i un 44% d’ingressos. El que es preveu pel tancament del 2017 és anar 
seguint el que marca el pressupost, tindre el 96% de despeses pressupostades, amb el 
82% dels ingressos sense ajustar. Aquells famosos 2,4 milions que després s’ajustaran i 
faran que això quedi equilibrat i hi hagi un superàvit. Això es degut a que ja estem 
veient a hores d’ara un bon comportament pel que fa els ingressos, s’està assolint una 
bona execució per tot el que fa els impostos directes. Estem preveient ja assolir un 
105% del que havíem previst, i per tant augmentar en 5 punts el que s’havia previst, 
com també i sobretot els impostos indirectes amb un 113%.  
De fet a hores d’ara ja s’ha complert el pressupost, per exemple, en el que és la 
recaptació de l’ITP, s’ha fet el que havíem previst per tot l’any. Aquí també tindrem 
molt més del previst i aquests ingressos que s’estan comportant be i amb dins els 
padrons, fa que tindrem més ingrés que despesa a final d’any. Això ens permetrà també 
invertir molt més l’any vinent.  
 
Pel que fa les despeses, hi ha hagut un 48,85% del pressupost anual que s’ha executat en 
operacions corrents. S’ha pogut també ja comprometre, a 30 de juny del 2017, 
1.200.000 € d’inversions. A hores d’ara si que ja estem a 1.800.000 €. Això ja ho vam 
veure en l’última comissió de Finances. Per tant s’està seguint el que s’havia previst 
inicialment.  
 
Pel que fa els ingressos, la previsió és poder executar una molt bona part d’entre ells, i 
destacar sobretot també que hi ha hagut aquest increment de l’ITP, i que per tant els 
padrons s’estan comportant molt bé.  
 
Abans parlàvem de tresoreria, que hi teníem uns 5 milions d’euros com a excedents. Per 
tant és el que tenim als comptes, són els saldos positius als nostres comptes, en els 5 
bancs del país. Com que teníem 5 milions i hem fet l’aportació a EMAP de 2,4 milions 
per tirar endavant la fase 1 del Pla Estratègic, doncs a tancament de juny el nostre saldo 
de tresoreria, el que tenim a les caixes dels bancs, és de 3.200.000 €.  
 
Pel que fa l’endeutament, veiem la situació que estem a hores d’ara d’acord amb el que 
marca la Llei. L’endeutament del Comú consolidat, amb també EMAP, és de 
10.930.000 €, a tancament de l’any 2016 estàvem a 13.058.000 €. Per tant en aquests 6 
mesos, i és la tendència d’aquest any, s’ha pogut rebaixar l’endeutament en uns 2 
milions d’euros, cosa que també està prevista en el marc pressupostari, en tot el que és 
la planificació que es fa dels 4 anys de mandat. Això permetrà poder afrontar l’any 
vinent aquell préstec que es va presentar en la reunió de poble amb el Pla Estratègic. Per 
tant l’any vinent es preveu que augmentarem una miqueta l’endeutament i després el 
deixarem estabilitzat i ens quedarem a finals del mandat a l’entorn dels 14 milions 
d’euros, com està previst en el Pla Estratègic d’EMAP.  
Per tant ens quedaríem bastant estabilitzats en aquest sentit, amb la fase 2 que es farà a 
l’estació que podrà finançar-se amb els seus recursos propis i tornar el préstec en el 
futur.  
 
Si fem una fotografia de les preferents, aquí no hi ha cap variació perquè la compra de 
les preferents es farà efectiva a finals d’any. Ara, de moment, estem aprovisionant els 
comptes per poder comprar aquests 1,5 milions d’euros a finals d’any, i fer el pagament 
al mes de gener, com està estipulat. Però recordar que al 2013 l’operació es va fer per 
un import de 19 milions d’euros i que a hores d’ara ens situem a 13.154.000 €. Vol dir 



que ja hem recomprat 5.800.000 € d’accions preferents i que a finals de 2019, a finals 
del mandat, ja n’haurem recomprat pràcticament 9 milions d’euros i estarem a uns 
10.231.000 €.  
 
Aquest és una mica el resum, és només una fotografia de l’estat dels comptes a 30 de 
juny. L’important és com es tancarà l’any, però ja hem pogut fer projeccions que hem 
pogut compartit en comissió. Per tant anem seguint el que estava previst inicialment.  
 
Demana si hi ha alguna intervenció a fer. 
 
L’Hble. Sr. Esteve pregunta pel fet de que la previsió d’ingressos s’acabi a finals d’any 
només amb un 82%, si aquest fet ven pels ajustaments. 
  
L’Hble. Sr. Baró contesta que quan s’ajusti, aquests 2,4 que surten de tresoreria el que 
fan és entrar com a ingrés, i per això al final a l’ajustar, surt que hi ha més ingrés que 
despesa.  
 
L’Hble. Sr. Esteve comenta que com a la previsió de tancament final ja s’inclouen en la 
previsió d’ingressos, no s’inclou en aquest.....  
 
L’Hble. Sr. Baró diu que quan estigui ajustat. Ara com que no està ajustat no s’inclou, i 
per això surt un dèficit perquè s’ha tret, és a dir que ha sortit com a despesa, però a 
tresoreria no entra com a ingrés.  
Quan es tanquen els comptes el que es fa és que surt com a despesa perquè s’ha fet una 
aportació, però com que està a tresoreria, i a tresoreria entren aquests 2,4 com a ingrés, 
llavors fa que tinguis més ingrés que despesa.  
Per tant la xifra pujarà i superarà el 100% perquè s’ha fet l’ajustament.  
 
De fet això es veu si es mira en aquest mateix PowerPoint, en el full 4, aquí com a 
ingrés, en l’última columna que diu “execució projecció” i que diu un 82,64%.  
En cap cas aquí hi ha l’entrada dels 2,4 milions. Però després a l’ajustar si que entren i 
llavors fa que el rati final sigui superior al 100%. 
 
Per acabar comenta que és un punt que no s’ha de votar, que és només per a informació. 
 
3. Proposta d’aprovació d’una ordinació de despesa plurianual. 
Finances 
000130/2017-PROPDEP  
Finances 
VISTES la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 
2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals; 
ATESA la voluntat de subscriure un conveni de col·laboració entre el Govern 
d’Andorra i els comuns per a la concessió del servei de bicicleta elèctrica compartida, i 
per tal de poder fer front a les aportacions dineràries que s’hauran de dur a terme per 
part del Comú de la Massana;  
VIST el que preveu l’article 77 de la Llei de les finances comunals, en concret l’apartat 
4, i examinada la corresponent memòria explicativa; 
 



Es proposa aprovar la següent ordinació de despesa plurianual per fer front a una 
aportació al Govern per desenvolupar la concessió del servei de bicicleta elèctrica 
compartida. 
 

ORDINACIÓ 

Article 1 
S’aprova una ordinació de despesa plurianual, per un import de 32.145 euros; 6.429 
euros per a l’exercici 2018, 6.429 euros per a l’exercici 2019, 6.429 euros per a 
l’exercici 2020, 6.429 euros per a l’exercici 2021, 6.429 euros per a l’exercici 2022 per 
fer front a l’aportació a Govern per import de 32.145 euros, destinada a partida 
pressupostària 700/1720001/40003 – Ministeri de Medi Ambient, atenent al que disposa 
l’article 77.4 de la Llei de les finances comunals. 
 
Article 2 
Atenent al que disposa l’article 77.5 de la Llei de les finances comunals, el crèdit 
derivat de l’aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva 
incorporació a les Ordinacions pressupostàries dels exercicis corresponents. 
 
El cònsol explica que aquests tema es va tractar en reunió de cònsols i amb Govern 
conjuntament. Això ja ve d’un conveni que es va signar ara fa uns mesos per potenciar 
tot el tema de la mobilitat elèctrica.  
 
Govern va treure un concurs per una concessió, igual que el transport públic, però en 
aquest cas per fer bicicleta amb servei de bicicleta compartida a les 7 parròquies, que ja 
es va licitar i que està a punt d’adjudicar. Tant Govern com Comuns fem una aportació 
per garantir aquest servei. Pel que fa als imports, cada Consell de Comú anirà passant la 
seva Ordinació de Pressupost ja que és una despesa plurianual i que impacta en els 
pròxims 5 anys, a partir de l’any vinent, amb el pressupost nou, amb la nova Ordinació 
de Pressupost aprovada.  
 
En el cas de La Massana l’aportació que es farà cada any serà de 6.429 €. Altres comuns 
tenen més, ja que va en funció del nombre de punts de càrrega d’estacionament i també 
de recollida de bicicletes, en les parròquies centrals el nombre és més elevat.  
Aquí avui el que es fa és aprovar aquesta Ordinació d’aquest plurianual que després 
quan farem el pressupost del 2018 que s’aprovarà aquí, en Consell de Comú, ja 
preveurà aquesta partida i també preveurà el que és la despesa plurianual pels pròxims 5 
anys. Perquè 5 anys? Doncs perquè els Comuns només poden autoritzar plurianuals per 
un màxim de 5 anys. Per tant d’aquí a 5 anys el Comú haurà de decidir si fa 5 anys més 
de plurianual per arribar al total dels 10 anys com marca el conveni que es signarà entre 
els Comuns i Govern, per poder posar en marxa aquest servei de bicicleta compartida a 
les 7 parròquies. 
 
Es sotmet el punt a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
4. Propostes d’aprovació de dos crèdits extraordinaris 
Serveis Públics 
000440/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 



VIST el mal estat en que és troba la façana de l’edifici Poliesportiu de L’Aldosa que 
podria suposar un perill; 
 
Es proposa aprovar l’Ordinació següent: 
 
Crèdit extraordinari per un import de 17.500 €, destinat a la partida 300/3420000/61250 
– Poliesportiu de l’Aldosa. 
 
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida 
300/4530000/60700 – Eixamples carreteres, per un import de 17.500 €. 
 
El cònsol comenta que tal com s’ha fet últimament, i que es fa molt sovint en els 
Consells de Comú, s’aproven aquests crèdits que en cap cas són  
contraure endeutament sinó que es treuen diners d’una partida que estava prevista i es 
mouen en una altra per poder fer front a actuacions. Enlloc d’esperar el nou Pressupost i 
poder actuar al gener, això agrada molt a la comissió d’obres: l’acció reacció, quan hi ha 
una cosa que es veu que es pot fer ara i que pot suposar un risc o no, però com que és 
una cosa urgent val més fer-ho ràpidament, el que fem és treure aquests 17.500 € d’una 
partida per moure’ls a una altra.  
 
En aquest cas és una part d’una paret pintada on ha saltat el ciment i que farem baixar 
perquè no baixi sol, que podria baixar sol. Per tant es reemplaça i es torna a pintar. 
Aquesta actuació te un pressupost de 17.500 €. És al Poliesportiu de l’Aldosa, tot el que 
és la part exterior que forma part de l’edifici correspon al Comú sempre mantenir-la, ja 
que és del Comú. 
 
S’acorda passar a la següent proposta ja que es del mateix tipus i votar-les 
conjuntament. 
 
Serveis Públics 
000444/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
VIST el perill d’esfondrament de l’estructura de les escales situades a la plaça de 
l’església de La Massana; 
VIST que l’escala ubicada al camí de l’església és irregular amb dos trams de graons el 
que suposa un risc;    
 
Es proposa l’Ordinació següent: 
 
Crèdit extraordinari per un import de 40.500 € destinat a la partida 300/4591004/60710 
– “Vies urbanes i altres”. 
 
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant l’excedent d’ingressos recaptats de 
l’impost de transmissions patrimonials, partida 200/9320000/20000, per un import de 
20.500 € i del disponible a la partida 300/4530000/60700 – “Eixamplaments carreteres”, 
per un import de 20.000 €. 
Total finançament 40.500 €. 
 
El cònsol explica que es va constatar la setmana passada que aquestes escales estan fetes 
amb una estructura de ferro que amb el pas del temps s’ha fet malbé. A hores d’ara 



aquestes s’han tancat, perquè no s’hi pugui accedir. Per tant convé no esperar a l’any 
que ve i que ho arreglem ja ara.  
Hi ha també unes altres escales que, després de les obres d’un privat quedaven els 
esgraons desnivellats, aquí és per posar al mateix nivell aquests esgraons. 
Això suposa una actuació de 40.500 € que es treuen d’una partida on hi ha hagut més 
ingrés i que per tant té saldo disponible, és el cas de la partida de l’ITP.  
 
S’acorda continuar amb les propostes següents que tracten de temes similars.  
 
5. Propostes d’aprovació de dos suplements de crèdit  
Serveis Públics 
000441/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
VIST que el Comú ha de garantir el correcte estat de la distribució i subministrament 
d’aigua potable de la parròquia al ser un servei de primera necessitat; 
VIST que d’aquí a finals d’any poden sorgir obres i treballs de reposició a la xarxa 
d’aigua potable; 
VIST que no hi ha dotació pressupostària suficient a la partida; 
 
Es proposa aprovar l’Ordinació següent: 
 
Suplement de crèdit per un import de 45.000 €, destinat a la partida 
300/1610000/6173030 – “Xarxa d’aigua”. 
 
Aquest  suplement es finançarà mitjançant disminució de tresoreria. 
 
El cònsol explica que aquest cas es una mica diferent. Aquí si que ja està pressupostat, 
és una cosa que no és urgent, que ja disposem d’una borsa de diners per poder fer front 
a tota una sèrie d’accions, en aquest cas per el que és la distribució i el subministrament 
de l’aigua potable. Com que ja s’han fet moltes actuacions i es preveu que d’aquí a 
finals d’any poden haver-n’hi d’altres, el que fem és ampliar aquesta partida amb 
45.000 €, que es trauran de tresoreria, on com ja s’ha comentat que hi ha un excedent 
important de 3,5 milions d’euros. 
 
Serveis Públics 
000439/2017-CONTRACTACIÓ  
Serveis Públics 
VIST l’estat de l’empedrat de les façanes de l’edifici dels Prunyoners a l’Aldosa i per 
poder minimitzar riscos s’ha d’efectuar una reparació que assegurarà la zona i farà que 
no s’agreugi el seu estat; 
  
Es proposa aprovar l’Ordinació següent: 
Suplement de crèdit per un import de 13.000 €, destinat a la partida 300/4591002/61240 
– Edificis administratius. 
 
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible a la partida 
300/4530000/60700 – Eixamples carreteres, per un import de 13.000 €. 
 
El cònsol explica que a l’adjudicar l’eixample de Sispony s’havia previst uns diners al 
pressupost i com que finalment l’adjudicació és més baixa hi ha un sobrant de diners. 



Com que sabem que s’ha de procedir a reparar aquest empedrat ja que al lateral van  
caure unes pedres i es va posar una lona perquè no es veies. Doncs també fem-ho ara ja 
que tenim els diners i així ja estarà fet aquest mateix any. En aquest cas són 13.000 € 
per aquesta actuació.  
 
Demana si hi ha alguna intervenció a fer al respecte. 
 
L’Hble. Sr. Albert Esteve diu que el seu vot serà favorable en tots els casos, només 
faltaria que no es fessin obres que poden fins a cert límit suposar un perill. Però creu 
que en aquest sentit una mica hem badat. Quan dic hem badat assumeixo la meva 
dotzena part de culpa en aquest sentit. Són obres que no són degudes a circumstàncies 
excepcionals com podia haver sigut l’enfonsament, sinó que són degudes al pas del 
temps i al manteniment dels edificis. Crec que aquest tipus d’intervencions les hauríem 
d’haver previst amb anterioritat, potser fent una fitxa d’estat sanitari dels diferents 
edificis de la parròquia per poder preveure amb antelació les properes intervencions que 
s’han de fer. I no haver d’actuar d’urgència quan veus que una paret està a punt de 
caure, o unes escales poden suposar un perill.  
 
Crec que valdria la pena, si pot ser internament, o fer-ho a través d’un  estudi de l’estat 
sanitari de les diferents propietats de la parròquia, i poder preveure anticipadament les 
despeses per l’any següent, les que poden esperar un any més, i tenir-ho pressupostat.   
 
El cònsol diu que és una aportació, una aportació positiva, a més a més. També agraïm 
el vot favorable perquè, evidentment quan hi ha una cosa doncs s’ha d’actuar. Com deia 
abans és important no esperar a l’any vinent per fer-ho quan ho detectes, i com a més a 
més hi ha partides on hi ha sobrants perquè s’han pogut fer adjudicacions a un import 
més baix. Podem moure els diners, és el que ens permet també l’Ordinació, per això 
també els Consells de Comú permeten fer aquests moviments de partides. És cert també 
que no és fàcil sempre poder pressupostar i preveure tot perquè no se’ns permet a cap 
Comú de crear una partida “Imprevistos”. És a dir, si l’Ordinació i la Llei de finances 
comunals ens permetés de crear una partida en el pressupost cada any i dir per exemple: 
imprevistos per l’any 2017, 100.000 €. Això no es pot fer. Sempre ha d’anar partida per 
projecte, en base a un pressupost, i això fa que haguem de fer aquests moviments. És 
cert que si la Llei fos més flexible en aquest sentit segurament tots preveuríem una 
borsa de diners en el pressupost que després, si no es fes servir, també es podria treure 
per fer d’altres coses. També ho hauríem de fer per Consell de Comú i es podria 
subsanar aquesta qüestió. Però és una bona aportació, i per què no, es pot fer el que 
vostè ha proposat.  
 
També és cert que per exemple en el cas de les escales és una cosa que s’ha descobert fa 
qüestió de pocs dies. En aquest cas tampoc no és un edifici, però és per la sal, la 
potassa, la pluja. En qualsevol cas la millora és que enlloc de ser una escala de ferro, 
serà una escala d’obra i, evidentment durarà molt més temps.  
 
La parròquia és molt extensa i també és evident que costa molt, a vegades, poder estar a 
tot arreu, però és una bona aportació que ens heu fet i que de fet podem comentar.  
 
L’Hble. Sr. Raul Ferré demana la paraula i diu que en el cas dels Prunyoners hauríem 
pogut passar aquest hivern tal i com ho havíem sanejat. Vam sanejar tot el mur i vam 
ficar lona. Haguéssim pogut passar tot l’hivern i pressupostar-ho per l’any vinent, 



després de l’hivern perquè clar, quan fa fred no es poden fer les obres en un mur ja que 
la pedra tornaria a caure. Llavors hem cregut escaient, com ens va sobrar diners de 
l’eixample de Sispony, hem cregut  que en comptes d’esperar l’any i ficar-ho al 
pressupost de l’any vinent, doncs fer-ho ara i llavors ho tindrem tot acabat.  
Farem tota la paret nova d’una punta a l’altra. No és per no preveure-ho, ja ho teníem 
previst per fer-ho, però l’any vinent. Sanejar-ho que això no costa res, ficar aquella lona 
i podia passar aquest hivern sense cap mena de perill per ningú. El que passa és que com 
ens ha sobrat excedent de l’eixample de Sispony, doncs diguem: perquè no ho fem ara i 
així l’any vinent ja estarà fet i tot arreglat.  
Igual que amb el col·legi. També haguéssim pogut fer-ho l’any vinent, ja que saneges la 
paret i de perill ja no n’hi ha cap, però com hem tingut aquest excedent també de 
l’eixample de Sispony doncs hem aprofitat per fer-ho. Per que clar, el pressupost dona 
pel que dona com deia el senyor cònsol, fas lo que pots a vegades amb lo que tens. Són 
diners que sobren, doncs aprofitem i enlloc de fer-ho l’any vinent, fem-ho aquest any, 
però perill pel públic no n’hi havia per què estava sanejat. Ja ho havien sanejat els 
serveis d’obres del Comú. El que passa és que com que tenim els diners ho fem, i així ja 
ho tenim acabat per l’any vinent.  
I les escales, com deia el senyor cònsol, és perquè li vaig comentar que era una cosa 
urgent que s’havia de fer. Allí és un passatge molt important de les escoles i abans que 
es faci mal un nen, val més que estigui arreglat i que ho fem amb urgència. 
 
El cònsol afegeix que això ens permetrà assolir, a finals d’any, el màxim d’execució 
possible de la partida d’inversions. D’aquesta forma podrem apropar-nos pràcticament 
al 100%. Com que hem pogut adjudicar amb menys cost del previst, doncs fem d’altres 
coses i la partida d’inversions la podem intentar d’executar al màxim possible i després, 
l’any vinent, hi haurà d’altres actuacions a fer.   
 
Es sotmeten les propostes a votació i s’aproven per unanimitat.  
 
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 30 d’agost i 6 de 
setembre. 
El cònsol explica que són les dos Juntes que s’han fet en aquest termini de temps, ja que 
vam fer també un Consell de Comú a principis d’aquest mes de setembre, que tothom  
ha pogut consultar a l’aplicació, al núvol.  
 
No havent-hi cap intervenció al respecte, es considera que tota la corporació ha estat 
informada dels acords presos. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.30h s’acaba la reunió. 
 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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