


Era planificacion e es Pressupòsti 2006 

Damb aguesta edicion especiau sus es Pressupòsti 2006 deth 
Conselh Generau d'Aran, voleria que toti es ciutadans d 'Aran veiguessen, 
d'ua manèra planèra, coma son es numèros des finances tà governar e en 
qué s'apliquen es sòs en cada cas. 

Ei a díder, volem explicar en qué mos gastam es sòs. Damb totes 
es explicacions e chifres expausades en tèxte, çò que s'a de veir ei era 
vinculacion estreta entre era planificacion deth Govèm e eth nau pressupòst. 

Damb eth pressupòst qu'auem previst e aprovat enguan, çò que s'a 
hèt ei orientar era despena en foncion des directritzes estrategiques deth 
Govèm. 

Es prioritats deth mèn Govèrn son sustot sociaus, reforçant de 
manèra ascendenta es nòstes polítiques sanitàries e de benèster sociau. Per 
açò, auem dessenhat uns pressupòsti realistes, molt recaptosi, de bona 
gestion pes ingrèssi qu 'auem e sustot, de clar servici ath País: autant tàs 
besonhs dera gent coma der entorn naturau. 

La planificació i els Pressupostos 2006 

Amb aquesta edició especial sobre els 
Pressupostos 2006 del Conselh Gencmu d'Aran. voldria que 
tolS els ciutadans d'Amo \'CJCSSin, d'mut manera planem, com 
són els números de les finances per governar i en que s'aplica 
els diners en cada cas. 

És a dtr. volem explicar en que cos gastem els 
dtncrs. Amb totes Ics explicacions i xifres exposud~ en el 
text, el que s'ha dc veu re és la vinculació estrc ln entre la 
planificació del govern i el nou Pn."'Ssupost. 

Amb el pressupost que hem prcnst 1 apro\ at 
enguany, el que s'ha fet éo; onentnr In despesa en runció de 
les directrius cstrntègiqucs del govern. 

Les prioritats del meu govern són sobl"Ciot socials. 
rcrorçant de manem ascendent les n~1ri..-s polítiques sanitàries 
i dc benestar social Per això. hem dissenyat uns Prcssupos1os 
realistes, molt acurats, dc bona gC'rtió pels ingressos que tenim 
1 sobretot, dc clar scrve1 al País- tant a Ics necessitats dc la 
gent com de l ·entorn natural. 

Ct~rlos Barrera Sú11chez 
Sindic d'Aran 

La pltmifiL'ación y los Presupuesttl.\' 2006 

Con f!j,/a l.'llidón {'s¡x.-cial .robn: los Pn..-·su¡nu:.Hn.'r 
2006 del Ccmselh Gencrtm d'Arm1. quen·ia que todo.\ lo.'r 
ciudtukmos di! Aran vlemn, dl' una muucru .sc-nd/la, c:6mu 
sou lo.s niÍmerus de las finmiZCIS para gobemur J l'li qué se 
aplica el dinero f'll coda caso 

Quercmos explicar en qr~é rm·errimos el dinem 
Ctm todas las npltcaclones r cl{rlH cxpu.:star 01 el trxtn. lo 
qul' se ha de l'er es la t'.flrecha I'ÚtCïJ/uc:iún Ullrl Iu 
planificadón del gob1ertw )' el nue1•o Presuput.:.sto 

Con el presupuesJo que hemos pre"ls1o y 

J,:,':tf,~0d~'rtfo~ñdí:;/J::~~; ~~~;:,¿~¡~~:"~::¡ ~(~~:~~~~~~ 
Las prioridode.ç de mi gohierno !iOn, solmwxJo 

sodale.f, rt!{or.:mrdo de manera mcendenre llliCffrtJS política.\ 
5·cmitarias y las de blení!Siur soda/ Por eso, lu•mos di.se1it1do 
uno.fl pres11puesws reolistas, muy precisos, de buenu gcstión 
para loJ ingre.)o.t que tenemos J .mhretodo, de un cloro 
servicio al Pa/s_ 1«1110 l'llllet.'C!1'idodL'.\ de la geme COIItO del 
medio IUIIUra/ 



-- Conselh ~ Generau d'Aran 
SINDICATURA 

Es Pressupòsti 2006 
E i coneishut per toti que son 

es pr ess upò s ti d ' ua 
administracion publica e, 
òbviaments toti se pòden 
imaginar que son es 
pr essupòsti d ' ua 
administracion nacionau 
coma ei eth Conselh Generau 
I • 

Mès, molti viatges eth ciutadan se 
pòt quedar s implament en 
coneishement des numèros heireds, 
sense aprohondir en qué i a ena base 
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e ath dan·èr d'aguesti numèros d'uns 
pressupòsti gcneraus. 

Liéger es pressupòsti deth Conselh 
Generau d'Aran ei tant important 
coma couéisber es polítiques deth 
nòste govèrn araués que presidís eth 
sindic Banera. 

Es Pressupòsti 2006 sigueren 
aprovadi en Plen Extraordinari 
deth passat 26 de gèr, en ua votacion 
de 7 vòts a favor des conselbèrs de 
Convergéncia Democratica Aranesa 

-eth grop deth Govèm- e 6 vòts en 
contra des conselhèrs d'Unitat 
d'Aran-PSC e deth Parti t Renovador 
Arties-Garòs -es grops dera 
Oposicion-. 

Es nòsti Pressupòsti , un 
viatge aprovadi, constituïssen era 
nòrma legau bas ica que reflectís era 
totalitat d'ingrèssi e despenses deth 
sector public nacionau aranés en un 
exerc ici ei a dider que coincidís 
damb er an naturau, de gèr enquia 
desem e. 

2001 2002 2003 2004 . 2005 2006 

Quutlre 1: A11111e11t deth Pressupòst deth Consellt Geuerau d'Aran 

l.inhe\ d'a¡ ·tuacion hu,ique' 

En pressupòst 2006, eth 
Conselb Generau d'Aran a priorizat 
tres qüestions: 
Prumèra, es po lít iques soc iaus. 
Dusau, es polítiques de conservacion 
der entorn . E tressau, es polítiques 
d'accès as nuclèus abitats. 

Açò a representat Lm fòrt e important 
nivèu d' inversions, sustot en àmbit 
dera sanitat e detl1 benèster sociau. 

Tanben etb pressupòst d 'enguan a 
coma objectiu mielhorar es servicis 
que da etb Conselh Generau d'Aran 
ath c iutadan de forma dirècta. 

Aguest an ath deià , etb Govèrn 
d 'Aran apòste per un eveniment 
esportiu de prumèr orde, qu'ei eth 
Tour de França, ena sua etapa ena 
Val d'Aran. 

lumen/ úeth Pre"llflli \t deth 
Co 11\ el h 

Tà poder avalorar eth pas 
entà dauant que representen es 
Pressupòsti 2006 cau sospesar dus 
aspèctes: 

Prumèr, que s ' a produ it un 
sig ni f ica tiu increment des 
Pressupòsti deth Conselh d'enguan 
respècte as Pressupòsti deth 2005: 
er aument ei d ' un 15,58%. 



-Conselh ~Generau d'Aran 

Du sau , que per volen tat política, eth Govèrn d'Aran 
decidís hèr ua fòrla inversion tà desvolopar a hons, es 
prioritats polítiques establides. 

Era inversion ei d ' uns 5.400.000 euròs, en çò 
que se nomente "en tèrmes consolidadi" ei a díder 
excludint es transferéncies intèrnes entre es diuèrsi 
agents deth nòste sector public nacionau e excludint 
tanben era variaci o n de pa ssi us fi na ncè rs. 

Ath madeish temps de repassar es ingrèssi deth Conselb 
Generau d'Aran, coma de quinsevolb administracion, 
çò que hèm ei visualizar es recorsi publics. Ei a díder, 
era disponibilitat economica qu'eth Govèm a tà aplicar 
es sues polítiques. 

Pera sua importància estrategica cau fixar-se 
ena distribucion d' ingrèssi en dus importants organismes 
deth Conselh: etb "Servici Aran és dera Salut" (SAS) 
e "Torisme Val d ' Aran". 

SINDICATURA -
Aguesti recorsi publics òbviaments an diferentes 

procedéncies en sòn origen e ath delà podem veir, que 
segontes era sua periodicitat, podem parlar d ' ingrèssi 
ordinaris e/o extraordinaris. 

Es ingrèssi deth Conselh en sòn Pressupòsl 
2006 son de 27.513 .744,40€. Tà complementa'c mès 
e là captar tota era terminologia de quan se parle 
d ' ingrèssi, tanben s'especifique çò que se nomente 
"ingrèssi consolidadi " deth Conselh, qu ' ei quan 
s' includís es diuèrsi organismes e societats. Era chifra 
des ingrèssi consolidadi d ' aguest 2006 ei de 
28.250.876,33 €. 

S ' ac analisam, en tants per cents, partida per 
partida, ac podem veir en següent quadre.(Quadre 2). 

o 7,85%Transferéncies decapitau 

o 5,09°/o Taxes e d'auti ingrèssi 

3,25% Venda de bens immòbles 

o 0,38°/o Ingrèssi patrimoniaus 

Quadre 2: lngrès.•i en Pressupiw 2006 

Eth quadre de distribucion d'ingrèss i deth SAS 
tad aguest 2006, mos ac i llustre d' ua manèra clara, en 
tants per cents. (Quadre 3). 

o 5,48°/o Transferéncies de capitau 

o 0,040/o Ingrèssi patrimoniaus 

Qmulre 3: Distribucion d 'ingrèssi 2006 deth SAS 
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SINDICATURA 

En sector tori stic e pera sua importància de 
platafonna dinamizadora dera projeccion toristica, 
"Torisme Val d 'Aran" a incrementat era sua dotacion 
pressupostària en un 15,68%. 

Era màger part d'aguest increment se deu ara 

Era de,penu ¡mh/h-u dcth Come/11 

Era despena publica qu 'a eth Conselh Generau 
d'Aran l'auem de veir, classificada economicament, en 
dus aspèctes. 

Per un costa t es despenes corren tes e per un 
autc costat es despenes de capitau. 

Es despenes correntes comprenen es recosi 
ass ignadi as diferentes partides tara adquisicion de 
servicis, bens d'equips e consumibles que non se pòden 
quantificar coma patt des actius dera Jnstitucion e que 
son de besonh tath fonciona ment deth Conselh . 

Aguestes despenes cot·rcntes contien quate 
capítols: 
-Es "despcnes deth personau" dcth Conselh . 
-Era crompa de "bens corrents e serv icis" tà mantier es 
operacions deth Govèm. 

• 0,470/o Passius financèrs 

transferéncia deth Conselb Generau d'Aran, que l 'a 
incrementat en un 24,42%. 

Observam era distribucion d'ingrèssi, en tants per cents, 
a Torisme Val d'Aran en següent quadre. (Quadre 4). 

• 12,43% Taxes e d'auti ingrèssi 

• 0,02% Ingrèssi patrimoniaus 

Q11atlre 4: Distl'ibuciou d'ingrèssi 2006 de 11Torisme Val tl'Arau" 

-Es "despenes financères" ei a díder, es interèssi deth 
deute public. 
-E es " transferéncies correntes" ei a díder, es rendes 
que transferís eth Govèrn aranés a enti tats deth nòste 
sector public o privat que se destinen a despenses 
cot-rentes d 'aguesti organismes. 

Es despenes de capitau son aqueres despenes 
destinades a aumentar eth patrimòni public e ne podem 
diferenciar tres capítols: 
-Es "inversions reaus". 
-Es "transferéncies decapitau". 
-E es "passius financèrs". 

En següent quadre, vist en tants per cents, podem veir 
era despena publica deth nau Pressupòst 2006 deth 
Conselh. (Quadre 5) 

• 0,460/o Oespena financèra 

• 3 ,05°/o Tranferéncies de capita u 

• 14,66°/o Inversions reaus 

Quadre 5: Despene.\ en Pre.fisupÒ.'òt 2006 



Consflh ~ Generau d'Aran 

Ja auem dit qu 'eth Govèm deth síndic Banera 
en aguest Pressupòst 2006 a previst ua importanta 
inversion. E aguesta inversion ei en àmbit tant de besonh, 
sociaument parlant, coma eth dera salut e eth de benèster 
soci au . 

Aguesta invers ion la podem veir en tres accions 
concrètes: 
1. En ua inversion dirècta hèta peth Conselh Generau 
d'Aran . 
2. En ua inversion realizada ath "Servici Aranés dera 
Salut" (SAS). 
3. E ua inversion ath servici de "Transpòrt e Emergéncies 
Sanitàries Val d ' Anm" (TESVA). 

f '" "', ''ltllt dn ,., ra,¡,,¡, ( 1111'' 1ft 

Aguesta invcrsion re prese nte ueit 
intervencions: que van des d ' urbanizar un espaci public, 
crompar immòbles, adequar camins, intervier en miei 
ambient, e tanben ac hèr en sanitat, patrimòni, 
equipaments tori s tics e tractament de residus . 

S ' urbanizarà era plaça deth Conselh Generau 
d'Aran ( 120.000 ). Se crom parà er aucider de Vi elba 
(350.643,90 €). 

En inversion en camins e zònes viàries: s'actuarà 
en hi lat de camins, ena reabilitacion de pistes forestaus 
e senhali zacion viària . E tot açò aurà de besonh era 
redaccion d'estudis e projèctes. (Globaument: 665.000€). 

Era intervencion d'inversion en miei ambient, 
aguest pressupòst 2006 se cen tre en "Parc de 
visual izacion de Fauna Autoctòna" de Bossòst e tan ben 
en invertir en refugis de montan ha. (G iobaument: 
546.000 €). 

En àmbit sanitari, era inversion dirècta represente 
pagar un nau edifici sociosanitari coma un component 
mès de tot tm ampli airau sanitari, en qué ja i a er Espitau 
de Vielha e era Res idéncia. (540.000 €). 

En Patrimòni i a pressupostades inversions en 
diuèrses reabilitacions e tanben ligat damb eth Programa 
comunitari Lnterreg Ill-A , s' invertirà ena "Rota d 'Art 
Romanic". (272.479€) 

SINDICATURA 

Reforçant etb nòste sector toristic s' invertirà en 
equipament dera "Mina Victòria d ' Arres". (120.000€). 

E coma darrèra intervencion d ' inversion dirècta 
deth Conselh, expausam çò qu 'en generic didem "es 
inversions en residus", que significarà era crompa de 
terrens tà ua Planta d<:; Transferéncia de lordères e tan ben 
d 'uns terrens tà un Depòsit de Lordères . Per un aute 
costat tanben s ' intervierà tà mielhorar es lordères de 
Bossòst e Gessa . Atau coma condicionar es punts de 
recuelhuda. (Globaumcnt: 2 12. 142, 74€ ). 

/.ra int,•niiJII<'ll "Sen·it ·i llïllll ;, dera Salut" (S ISJ 

Ath deià dera inversion en sanitat hèta a trauèrs 
dera inversion dirècta deth Conselh, eth Govèrn d'Aran 
hè ua clara apòsta pressupostària tà incrementar es 
servicis que se prèsten a ARAN SALUT. 

Era inversion deth 2006 ath SAS ei de l. 760.800€, tà 
aquerir o potenciar equipaments sanitaris qu 'entre d'auti, 
son: 

Aquerir tm TAC, ei a díder un equip especiau 
de rais X tà arténher donades d'imatges deth còs en 
diferenti angles, es donades dempús se procèssen en ua 
computadora tà formar era imatge d ' ua secc ion 
transversau des teishits e des organs. 

Reali zar tot un procès de di gi talizacion 
radiologica tà modern izar to t er archiu radi ologic e 
afavorir encara mès eth diagnostic. 

A nivèu d' infraestructures e edificis s'adequaràn 
es Urgéncies e tanben s' invertirà en aspècte dera 
radiologia . Ei previst o sigue pressupos tat , hèr era 
remodelacion der edifici dera Residéncia, ath delà dera 
adequacion de diferentes install acions d 'aguesta 
Residéncia atau coma tanben es der Espitau . 

I lli /lli f I 'fil/I l'l/ li .\ I I 

TESVA -"Transpòrt e Emergéncies Sanitàries 
Val d ' Aran" ei a díder, er organisme deth Conselh 
d'emergéncies sanitàries, tanbcn enguan a ua imp011anta 
injeccion pressupostària tà adequar es sòns locaus età 
crompar ua ambulància medicalizada. 
Tota aguesta inversion ci de 170.200€ . 

.................. ~~~~ .................. ~ 
-------~--
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SINDICATURA 

Els pressupostos 2006 
s conegut per tothom que són 
e ls pressupostos d'una 
administració pública i 
òbviament, tothom pot 
imaginar-se que són els 
pres s upostos d ' un a 
administració naciona l com 
és e l Conselh Generau 
I • ' 

Però moltes vegades e l 
ciutadà és pot quedar simplement 
en el coneixement dels números 
fi·eds, sense aprofundir en el que hi 
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ha a la base i darrera d'aquests 
números d'uns pressupostos 
generals. 

Llegir els pressupostos del Conselh 
Generau d'Aran és tant com con 
conèixer les polítiques del nostre 
govern aranès que presideix el 
Síndic Ban·era. 

Els Pressupostos 2006 
varen esser aprovats en el Ple 
Extraordinari del passat 26 de 
gener, en una votació de 7 vots a 

favor dels Conse lb ers d e 
Convergència Democràtica Aranesa 
-el grup del Govern- i 6 vots en 
contra dels Conselhers d'Unitat 
d'Aran-PSC i del Partit Renovador 
Arties-Garòs -e ls grups de 
I 'Oposició-. 

Els nostres Pressupostos, w1 
cop aprovats, constitueixen la nom1a 
legal bàsica que reflecteix la total itat 
d'ingressos i despeses del sector 
públic nacional aranès en un exercici 
o sigui que coincideix amb l'any 
natural , de gener a desembre. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Qmtdre I: Jncremelt/ tlell,res.,·upost tlel Con.'telh Generau d'Aran 

Línie\ d 'actuucití hà.,ique\ 

En el pressupost 2006, el 
Conselh Generau d'Aran ha 
prioritzat tres qüestions: 
Primera, les polítiques socials. 
Segona, les polítiques de 
conservació de l'entorn. I tercera, 
les polítiques d'accés als nuclis 
habitats. 

Això ha representat un fort 
important nivell d'inversions , 

sobretot en I ' àmbit de la sanitat i 
del benestar social. 

També el pressupost 
d'enguany té com objectiu millorar 
els serveis que dona el Conselh 
Generau d'Aran al ciutadà de fonna 
directa. 

Aquest any a més, el govern 
d'Aran aposta per un esdeveniment 
espmiiu de primer ordre, que és el 
Tour de France, en la seva etapa a 
la Val d 'Aran . 

Augment del Pn•"upo't 
del Coml'ih 

Per poder valorar el pas 
endavant que representen els 
Pressupostos 2006 cal sospesar do 
aspectes: 

Primer, que s'ha produït un 
sign ifi catiu increment dels 
Pressupostos del Con elh d'enguany 
respecte els Pressupostos del 2005: 
l'augment és d'un 15,58%. 

.................... ~4 , .................... . 
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Segon, que per voluntat política , el govern d 'Aran 
decideix fer una forta inversió per desenvolupar a fons, 
les prioritats polítiques establertes. 

La inversió és d ' uns 5.400.000 euros, en el 
que s'anomena "en te1mes consolidats" o sigui excloent 
les transferències internes entre els diversos agents del 
nostre sector públic nacional i excloent també la variació 
de passius financers. 

/.f, ingre\\11\ t!l'l ( 1111\l'lh 

Alhora de repassar els ingressos del Conselh Generau 
d'Aran, com de qualsevol admiuistració, el que fem és 
visualitzar els recursos públics. O sigui, la dispouibilitat 
econòmica que e l govern té per ap licar les seves 
polítiques. 

Per la seva importància estratègia cal fixar-se 
en la d is tribu c ió d ' ing ressos en dos importants 
organismes del Conselh : el "Servici Aranés dera Salut" 
(SAS) i "Torisme Val d 'Aran". 

SINDICATURA -

Aquests recursos públics òbvia ment tenen 
diferents procedències en el seu origen i a més podem 
veure, que segons la seva periodicitat, podem parlar 
d'ingressos ordinaris i/o extraordinaris. 

Els ingressos del Cooselb en el seu Pressupost 
2006 és de 27.513.744,40 €. Per complementar-ho més, 
i per captar tota la terminologia de quan és parla 
d'ingressos, també s'especifica el que s'anomena 
"ingressos consolidats" del Conselh, que és quan s'inclou 
els diversos organismes i societats. La xifra dels 
ingressos consolidats d'aquest 2006 és de 
28.250.876,33€. 

Si ho analitzem, en tants per cents, partida per partida, 
ho podem veureu en el següen t quadre.(Quadre 2). 

o 7,85°/oTransferències de capital 

o 5, 09°/o Taxes i altres ingressos 

3,25°/o Venda de bens immobles 

o 0,38°/o Ingressos patrimonials 

Q1wdre 2: lngre.fStJ.\ en Pressupòst 2006 

El quadre de dis tTibució d ' ingressos del SAS 
per aquest 2006, ens ho i l-lustra d'una manera clara, en 
tants per cents. (Quadre 3). 

o 5,48°/o Transferències de capital 

o 0,04°/o Ingressos patrimonials 

Quadre 3: Distribucú! d'ingressos 2006 del SAS 
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SINDICATURA 

En el sector turístic i per la seva importància de 
plataforma dinamitzadora de la projecció turística, 
"Torisme Val d'Aran" ha incrementat la seva dotació 
pressupostaria en un 15,68%. 

La major part d'aquest increment és deu a la 

/.a de\pt'\U púhlicu del Co/1\e/h 

La despesa pública que té el Conselh Generau 
d'Aran l' hem de veure, classificada econòmicament, en 
dos aspectes. 

Per una banda les despeses corrents i per l'a ltra 
banda les despeses de capital. 

Les despeses corrents comprenen els recursos 
assignats a les diferents partides per l'adquisició de 
serveis, bens d 'equips i consumibles que no és poden 
quantificar com a part dels actius de la Institució i que 
són necessar is pe l funci onament del Conselh. 

Aquestes despeses corrents contenen quatre 
capítols: 
-Les "despeses del personal" del Conselh . 

• 22,180/o Despesa corrent 

transferència del Conselh Generau d'Aran, que li ha 
incrementat en un 24,42%. 

Observem la distribució d'il1gressos, en tants per cents, 
a Torisme Val d 'A ran en el següent quadre. (Quadre 4). 

• 12,430/o Taxes i altres ingressos 

• 0,020/o Ingressos patrimonials 

Quadre 4: Distribuc:ió d 'i11gressos 2006 de "Torisme Jlu/ ti'Arun " 

-La compra de "bens corrents i serveis" per mantenir 
les operacions del govern. 
-Les "despeses financeres" o sigui els interessos del 
deute públic. 
-1 les "transferències con·ents" és a dir, les rendes que 
transfereix el govern aranès a entitats del nostre sector 
públic o privat que es destinen a despeses corrents 
d'aquests organismes. 
Les despeses de capital són aquelles despeses destinades 
a augmentar el patrimoni públic i en podem diferenciar 
tres capítols: 
-Les "inversions reals". 
-Les "transferències dc capital". 
-1 els "passius financers". 

En el següent quadre, vist en tants per cents, podem 
veure la despesa pública del nou Pressupost 2006 del 
Conselh. (Quadre 5). 

• 0 ,460/o Despesa financera 

• 3,05°/o Tranferències de capital 

• 14,660/o Inversions reals 

Quadre 5: Despeses en el PressupoM 2006 
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Ja hem dit que el Govem del Síndic Banera en 
aquest Pressupost 2006 ha previst una important inversió. 
1 aquesta inversió és en l'àmbit tant necessari, socialment 
parlant, com el de la sa lut i el de benestar social. 

Aquesta inversió la podem veure en tres accions 
concretes: 

I . En una inversió directa feta pel Conselh Generau 
d'Aran. 
2. En una inversió realitzada al "Servici Aranés dera 
Salut" (SAS). 
3. J una inversió al servei de "Transpòrt e Emergéncies 
Sanitàries Val d' Aran" (TESVA). 

I,, •111 ,. , \f il t!n, , la del ( 1111"'"' 

Aquesta inversió representa vuit intervencions: 
que van des de urbanitzar un espai públic, comprar 
immobles, adequar camins, intervenir en medi ambient, 
i també fer-ho en sanitat, pat:Jimoni, equipan1ents turístics 
i ITactament de residus. 

S'urbanitzarà la plaça del Conselh Generau 
d'Man ( 120.000 €). És comprarà el aucidèr de Vielha 
(350.643,90 €). 

En inversió en camins i zones viàries: s'actuarà 
en la xarxa de camins, en rehabi li tació de pistes forestals 
i senya lització viària. I Iol això necessitarà la redacció 
d'estudis i projectes. (G lobalment : 665.000 €) . 

La intervenció d'i nversió en medi ambient en 
aquest Pressupost 2006 és centra en el "Parc de 
visuali tzació de Fauna Autòctona" de Bossòst i també 
en invertir en refugis de muntanya . (Globalment: 
546.000€). 

En l'àmbit sanitari la inversió directa representa 
pagar un nou edifici sacio-san itari com un component 
més de tota una amplia àrea sanitària, en la que ja hi ha 
Hospita l de Vielha i la Residència . (540 .000 €) . 

En Patrimoni està pressupostat inversions en 
diverses rehabilitacions i també lligat amb el Programa 
comunitàri lnterreg ITIA, s'invertirà en la "Ruta d 'Art 
Romànic". (272.479 €) 

~ .................. ~1 

Reforçant el nostre secto r turístic s'invertirà en 
l'equipament de la "Mina Victòria d'Arres". (120.000€). 

I com a última intervenció d ' invers ió directa 
del Conselh, exposem el que en genèric en diem " les 
inversions en residus", que significarà la compra de 
terrenys per a una Planta de Transferència de brossa i 
també uns terrenys per w1a Deixalleria. Per altra banda 
també s'intervindrà per millorar les Deixalleries de 
Bossòst i Gessa. Així com condicionar els punts de 
recollida. (Globalment: 2 12. 142,74 € ). 

/.a im l'ni!Í al ".\·enki lra111;, rll'lïl Salut" (S IS) 

A més de la inversió en sanitat feta a traves de 
la inversió directa del Conselh, el govern d'Man fa una 
clara aposta pressupostaria per incrementar els serveis 
que és presten a ARANSALUT. 

La inversió del2006 al SAS és de 1.760.800 €, 
per adquirir o potenciar equipaments sanitaris que entre 
altres, són: 

Adquirir un TAC o sigui un eq uip especial de 
raig X per obtenir dades d 'imatges del cos en diferents 
àngles, les dades desprès és processen en una 
computadora per formar la imatge d'una secció 
transversal dels teixits i dels òrgans. 

Realitzar tot un procés de digitalització 
radiològica per moderni tzar tot l'arx iu radiològic i 
afavorir encara més el diagnòstic. 

A nivell d ' infraestructures i edificis s'adequarà 
les Urgències i també s'invertirà en l'aspecte de la 
radiologia. Està previst o sigui pressupostat, fer la 
remodelació de l'edifici dc la Residència, a més de 
l'adequació dc diferents instal·lacions d ' aquesta 
Residència com també les de l'Hospital. 
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El TESVA -"Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val 
d 'Aran" o sigui l'organisme del Conselh d'emergències 
san itàries , també té aquest any una important injecció 
pressupostaria per adequar els seus locals i per comprar 
una ambulància medicalitzada. 
Tota aquesta inversió és dc 170.200 €. 



s conocido por todos qué son 
los presupuestos de una 
ad mini strac ión pública y 
obviamente, todos pueden 
irnaginarse qué son los 
presupuestos de una 
admin istración nac ion a l 
como es el Conselh Generau 

Pero muchas veces el 
ciudadano se puede quedar 
simplemente en el conocimiento de 
los níuneros fríos , sin profundizar 
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en lo que hay en la base y detnís de 
los números de unos presupuestos 
generales. 

Leer los presupuestos del 
Conse lh Generau d'Aran es tan 
importante como conocer las 
políticas de nuestro gobiemo aranés 
que preside el Síndico Barrera . 

Los Presupuestos 2006 
fueron aprobados en el Pleno 
Extraordinario del pasado 26 de 
enero, en una votación de 7 votos a 
favor de los Conselhèrs de 

Convergéncia Democratica A ranes a 
-el grupo del Gobierno- y 6 votos 
en contra de los Conselhèrs de 
Unitat de Aran-PSC y del Partit 
Renovador Arties-Garòs -!os gmpos 
de la Oposición-. 

Nuestros Presupuestos, una 
vez aprobados, constituyen la notma 
legal basica que retlejan la totalidad 
de ingresos y gastos del sector 
públi co nacional aranés en un 
eje rcicio (coincide con el año 
natural , de enero a diciembre). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cmtdro I: /ucrememo tlel Presupuesto del Conselh Generau d'Armi 

Líneas de actuación hasicas 

En el presupuesto 2006, el 
Conse lh Generau d'Aran ha 
priorizado tres cuestiones: 
Primera, las políticas sociales. 
Segunda , las po l íticas de 
conservación del mcdio. Y tercera, 
las políticas de acceso a los núcleos 
habitados. 

Esto ha supucsto un fuerte 
e importante nivcl dc inversiones, 

sobretodo en el ambito de sanidad 
y bienestar social. 

También el presupucsto de 
este aí'ío tiene como objetivo mejorar 
los servicios que da el Couselh 
Generau d'Aran al ciudadano de 
forma directa. 

Este año ademas, e l 
gobierno de Aran apuesta por un 
acontecimiento deportivo dc primer 
orden, que es el Tour de Francia, en 
su etapa en e l Vall e dc Aran. 

\umento del Prcsupul'sto 
dd Consdh 

Para poder va lorar el paso 
adelan te que representan los 
pre upuestos 2006 hay que recalcar 
dos aspectos: 

Primero, que se ha 
producido un sign ificativa aumento 
de los Presupuestos del Conselh de 
es te aí'ío respecto a los Presupuestos 
del 2005: el aumento es de un 
15,58%. 
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Segundo, que por voiW1tad política, el gobiemo de Aran 
decide hacer una fuerte inversión para desarrollar a 
fondo , las priorid ades política s es tablecidas. 

La inversión es de unos 5.400.000 euros, en 
lo que se denomina "en térrninos consolidados", es 
decir excluyendo las transferencias intemas entre los 
diferentes agentes de nuestro sector pública nacional y 
excluyendo también la variación de pasos financieros. 

J.o, ingrt'H" del ( omelh 

Al tiempo de repasar los ingresos del Conselh 
Generau d'Aran, como cualquier administración, lo que 
bacernos es visualizar los recursos públicos. Es decir, 
la disponibilidad econórnica que el gobiemo tiene para 
aplicar sus políticas. 

Por su importancia estratégica bay que fijarse 
en la distribución de ingresos en dos importantes 
organismos del Conselh: el "Servici Aranés dera Salut" 
(SAS) y "Torisme Va l d'Aran". 

¡ --

SINDICATURA -

Estos recursos públicos obviamente tienen 
diferentes procedencias en su origen y ademas podemos 
ver, que según su periodicidad, podemos hablar de 
ingresos ordinarios y/o extraordinarios. 

Los ingresos del Conselh en su Presupuesto 
2006 es de 27.513.744,40€. Para complementaria mas, 
y para captar toda la tenninología cuando se habla de 
in gresos, también se especifica lo denominada "ingresos 
consolidados" del Conselh, que es cuando se incluyen 
los diferentes organismos y sociedades. La cifra de 
ingresos consolidados de este 200 6 es de 
28.250.876,33€. 

Si lo analizamos, en tantos por cientos, part ida por 
partida, lo podemos ver en el siguiente cuadro.(Cuadro2). 

• 7,850fo Transferencias de capital 

• 5,090/o Tasas y otros ingresos 

3,25% Venta de bienes inmuebles 

• 0,380fo Ingresos patrimoniales 

CuudrtJ 2: lngrelos en el Presupuesto 2006 

El cuad.ro de distribución de ingresos del SAS 
para este 2006, nos lo ilustra de una manera clara, en 
tantos por cientos. (Cuadro 3). 

• 5,48°/o Transferencias de capital 

• 0 ,040fo Ingresos patrimoniales 

Cuadm 3: DiMribución de iflgre.\0.\ 2006 del SAS 



En el sector tmístico y por su importancia de 
plataforma dinamizadora de proyección turística , 
"Torisme Val d'Aran" ba incrementado su dotación 
presupuestaria en un 15,68%. 
La mayor parte de este incremento se debe a la 

LI ga,to fJ/Íh/ico del Comelh 

El gasto público que tiene el Conselli Generau 
d'Aran lo tenemos que ver, clasificado ecouómicamente, 
en dos aspectos. 

Por un lado los gastos corrientes y por otro los gastos 
de capital. 

Los gastos corrien tes comprenden los recmsos 
asignados a las diferentes partidas para la adquisicióu 
de servicios, bienes de equipos y consumibles que no 
se pueden euantifiear como parte de los activos de la 
lnstitución y que son necesarios para el funciouamiento 
del Conselh. 
Estos gastos corr ientes contienen cuatro capítulos: 
-Los "gastos del personal" del Conselh. 
-La compra de "bienes corrientes y servicios" para 
mantener las operaciones del gobierno. 

• 22,180/o Gasto corriente 

• O, 470/o Pasivos financieros 

transferencia del Consell1 Generau d'Aran, que Ja ha 
incrementado e11 un 24,42%. 

Observamos la distribución de ingresos, en 
tantos por cientos, en "Torisme Val d ' Aran" en el 
siguiente cuadro. (Cuadro 4). 

• 12,43°/o Tasas y otros ingresos 

• 0,02°/o Ingresos patrimoniales 

C11adro 4: DistribuciÓ/I de ingresosde "Torisme Val d'Aran " 

-Los "gastos financieros" es decir, los intereses de la 
deuda pública. 
-Y las "transferencias corrien tes" es deei r, las reu tas 
que transfiere el gobiemo aranés a entidades de nuestro 
sector público o privado que se destinau a gastos 
corrientes de estos organismos. 

Los gastos dc capital son aquellos destinados 
a awnentar el patrimoni o público y podemos diferenciar 
tres eapítulos: 
-Las "inversiones reales". 
-Las "transferencias de capital". 
-Y los "pasivos fmancieros". 

En el siguiente cuadro, visto en tantos por 
cientos, podemos ver el gasto público del nuevo 
Presupuesto 2006 del Conselh. (Cuadro 5) 

• 0,46°/o Gasto financiero 

• 3,050/o Transferencias de capital 

• 14,660/o Inversiones reales 

Cuudro 5: Gustos en el Pre.\ltpuesto 2006 

.................... ~,~ .................. . 
~ 
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Ya liemos dicho que el Gobierno del Sindico 
Barrera en es te Presupuesto 2006 ha previsto una 
importante inversión. Y esta inversión es en el ambito 
tan necesario, socialmente hablando, como el de la salud 
y el de bienestar social. 

Esta inversión la podemos ver en tres acciones concretas: 

l .En una inversión directa hecha por el Conselb Generau 
d'Aran. 
2.En una inversión realizada al "Servici Aranés dera 
Salut" (SAS). 
3.Y una inversión al servicio de "Transpòrt e 
Emergéncies Sanitàries Val d 'Aran" (TESVA). 

Esta inversión representa ocho intervenciones: 
que van desde urbanizar un espacio público, comprar 
inmuebles, adecuar caminos, intervenir en medio 
ambiente, y también hacerlo en sanidad, patrimonio, 
equipamientos turísticos y tratamiento de residuos. 

Se urbani zara la plaza del Conse lh Generau 
d'Aran ( 120.000 ). Se comprara el matadero de Vielha 
(350.643 ,90 €). 

La inversión en ca rninos y zonas viarias: se 
actuara en la red de caminos, en rehabiJitación de pistas 
foresta les y seña lización viaria. Aun así se necesitara 
la redacción de esh1dios y proyectos. (Globalmente: 
665.000 €). 

La intervención de inversión en rnedio ambiente 
en este Presupuesto 2006 se centra en el "Parque de 
visualización de Faw1a Autóctona" de Bossòst y también 
en invertir en refugios de montaña. (Globalmente: 
546.000 €). 

En el àmbito sanitario la inversión directa 
representa pagar un nuevo edificio soeio-sanitario como 
un componente mas de toda una ampUa àrea san itaria, 
en la que ya esta el Hospital de Vielha y la Residencia. 
(540.000 €). 

En Patrimonio hay presupuestadas inversiones 
en diferentes rehabili taciones y también unido con el 
Programa comunitario lnterreg IllA, se invertirà en la 
" Ruta deArte Romanico". (272.479 €) 

SINDICATURA 

Reforzando nuestro sector tmístico se inve1tirà 
en el equipami ento de la "Mina Victoria de Arres". 
( I 20.000 €). 

Y como últ ima Ílltervención de úwersión directa 
del Conse lh , exponemos lo que e n genér ico 
denominamos " las inversiones en res iduos", qu e 
significara la compra de terrenos para una Planta de 
Transferencia de basura y también unos terrenos para 
una Deixalleria, instalación de reciclaje. Por otro lado 
también se intervendrà para mejorar las Deixalleries de 
Bossòst y Gessa. También para condicionar los puntos 
de recogida . (Globalmente: 212.142,74 €). 
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Ademàs de la inversión en sanidad hecha a 
través de la inversión directa del Conselh, el gobiemo 
de Aran hace una clara apuesta presupuestaria para 
aumentar los servici os que se prestau a ARAN SALUT. 

La úwersión del2006 al SAS es de 1.760.800€, 
para adquirir o potenciar equipamientos sanitarios que 
entre otros, son: 

Adquirir un TAC, es decir un equipo especial 
de rayos X para obtener da tos de imàgenes del cuerpo 
en diferentes angulos, los datos después se proccsan en 
una computadora para formar la imagen de una sección 
transversal de los tejidos y de los órganos. 

Rea lizar todo un proceso de digitalización 
radiológica para modemizar todo el archivo radiológico 
y favorecer aún mas el diagnóstico. 

A ni vel de infraestmcturas y edificios se adecuarà 
Urgencias y también se invertira en el aspecto de 
radiología. Esta previsto, es decir presupuestado, hacer 
la remodelación del edificio de la Residencia, ademas 
de la adecuación de di ferentes instalaciones de esta 
Residencia así como las del Hospital. 
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TESVA -"Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val 
d'Aran" es deci r el organismo del Conselh de 
emergencias sanitarias, también tiene estc año una 
irnportante inyección presupuestaria para adecuar sus 
locales y para comprar una ambulaneia medicalizada. 
Tota esta inversión es de 170.200 €. 
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