ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 22 D'ABRIL DE 2020

Avui 22 d’abril de 2020, a les 11.03 té lloc via telemàtica una reunió de Consell de
Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Conseller Major
Conseller Menor
Capità
Consellera
Conseller
Consellera
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller

Olga Molné Soldevila
Eva Sansa Jordan
Jordi Areny Armengol
Josep Maria Garrallà Subirana
Sergi Gueimonde Bujaldon
Mireia Ramos Gutiérrez
Guillem Forné Gispert
Francisca Guerrero Lopez
Kevin Poulet Fernandez
Marc Jové Martínez
Josep Maria Agell Abel
Josep Fusté Badana

Actua com a secretària Mònica Rogé Pujal.
La cònsol obra la sessió dient: “Consell sabut, campana tocada”.
Degut a la pandèmia del COVID-19 que s’està patint a nivell mundial i a les mesures de
seguretat que s’han de complir per contenir el virus, aquest Consell de Comú,
excepcionalment, serà a porta tancada. Únicament 4 membres del Comú estant presents,
i la resta segueixen la sessió des de casa per vídeo conferència.
Abans de començar la sessió, la cònsol major, vol fer arribar un missatge de condol a
totes les famílies que han perdut una persona estimada, i encoratjar a tothom a seguir
respectant les mesures per lluitar contra la pandèmia.
La cònsol major continua dient que aquesta Sessió de Consell s’ha convocat d’acord
amb el que disposen els articles 19, 21 i 23.1 i 23.2 de l’Ordinació d’Organització i
Funcionament dels Comuns. No hi ha hagut cap pregunta proposada ni s’ha presentat
cap assumpte a incloure a l’ordre del dia per part dels consellers de Comú dins del
termini establert, per tant es segueix amb l’ordre del dia previst per la sessió d’avui.
ORDRE DEL DIA:
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2.

Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2019

3.

Proposta d’aprovació del compromís de despesa en concepte d'hora
gratuïta i de targetes dels aparcaments verticals

4.

Proposta d’aprovació del compromís de despesa per la subvenció a la Llar
d'infants Causes Pies

5.

Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa a EMAP

6.

Proposta d’aprovació provisional de la 19a modificació al POUP

7.

Proposta d’aprovació d’una ordinació

8.

Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 4, 11, 18 i 25
de març així com 1 i 8 d’abril.

RELACIÓ DE PROPOSTES
1.
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
L’Hble. Sra. Molné garanteix que tots els assistents han pogut consultar l’acta amb la
deguda antelació i no havent-hi cap intervenció o modificació al respecte, es sotmet a
votació la seva aprovació, essent tots els vots favorables, s’aprova per unanimitat.
2.
Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Finances
000029/2020-PROPDEP
Finances
Passament de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2019 del Comú de La
Massana.
Pren la paraula l’Hble. Sr. Jordi Areny, conseller de Finances.
El conseller presenta el tancament de comptes i la liquidació del pressupost de l’exercici
2019 del Comú de La Massana, informació que tots els membres del Consell han pogut
consultar prèviament, així com el seu resum.
Tanmateix, manifesta que enguany no ha estat possible celebrar aquest punt de l’ordre
del dia abans del 31 de març atès que no s’ha disposat del tancament de comptes i la
liquidació del pressupost en aquesta data, degut a la impossibilitat d’obtenir dits
tancaments a finals de març pels diferents imprevistos que s’han hagut d’incórrer des de
l’Estació d’Esquí com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.
La liquidació del pressupost de l’exercici 2019 ha mantingut el criteri de racionalització
de la despesa que ha caracteritzat la gestió comunal dels darrers anys. Aquest fet i
l’augment d’ingressos sobrevinguts en els dos últims exercicis han permès augmentar la
despesa en inversions reals i actius financers que ens porta a liquidar el tancament de

comptes del 2019 amb un superàvit pressupostari de 245.308.-euros, situant l’execució
de les despeses al 84% i dels ingressos al 85%.
Tenint en compte els crèdits liquidats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses i generals, el superàvit de finançament de l’exercici ha estat de 2.960.527.-€.
L’import total de la liquidació del pressupost de despeses ha estat de 16.353.961.-euros.
Les operacions corrents s’han liquidat en un 92,45% del pressupost anual.
Les operacions de capitals s’han liquidat per un import de 4.178.123.-€, corresponent al
64,15% del pressupost anual.
Les operacions financeres s’han liquidat al 100%, per un import de 3.672.587.-€,
quantitat que ha permès recomprar accions preferents emeses per l’estació per un import
d’1.461.500.-€, reemborsar diferents préstecs contractats pel Comú per un import de
811.087.-€ i finalment s’ha aportat 1.4000.000 a l’estació d’EMAP destinats a diferents
inversions com ara la instal·lació de canons de neu en el sector d’Arinsal i millores en el
cultiu de neu en el sector de Pal.
L’increment de la liquidació pressupostària de les operacions corrents de l’exercici 2019
en comparació a l’anterior, és de 236.325 euros, aquest augment no s’ha registrat en el
capítol de les despeses de personal, sinó en el de despeses corrents principalment.
L’increment de la liquidació de l’execució pressupostària de les operacions de capital és
d’un import de 670.000 €, en comparació a l’exercici anterior.
L’augment en aquesta partida ha estat del 143% en els darrers 4 anys, fet que ha estat
possible gràcies a l’increment dels ingressos, que han crescut un 34% i a la contenció de
les despeses corrents que s’han incrementat únicament un 7% durant el mateix període.
Tota aquesta bona gestió pressupostària ha portat al Comú de La Massana a disposar
d’una tresoreria sanejada a 31 de desembre de 2019.
L’Hble. Sr. Areny, presenta el total del deute consolidat acumulat de la corporació que,
d’acord amb el que preveu l’article 43 de la Llei de Finances Comunals, a data 31 de
desembre del 2019 ascendeix a 14.464.802 euros, el disposat ascendeix a 13.024.321
euros.
Al tancament de l’exercici, els percentatges d’endeutament previstos per la Llei de
Sostenibilitat de Finances Públiques i d’Estabilitat Pressupostària, es situen en els
següents nivells:
-

Quantia d’endeutament: es situa al 94,13%, quan la Llei permet un límit del
200%
Endeutament a curt termini: el percentatge és del 24,87%, quan la Llei permet
un límit del 40%
Càrrega financera anual: es situa al 13%, sent permès per la Llei un màxim del
20%.

Per tant, l’endeutament del Comú de La Massana està situat a nivells adequats.

Finalment, pel que fa a l’emissió de les accions preferents, a data 31 de desembre del
2019, el Comú de la Massana té en la seva propietat l’import de 8.769.000 euros
d’accions emeses per EMAP.
El saldo pendent de recompra, en possessió de les diferents entitats bancàries, és d’un
import de 10.231.000.-€.
El volum de recompra d’aquests títols per part del Comú, està també als nivells
previstos per les condicions acordades en el seu dia amb els diferents compradors
d’aquesta emissió d’accions.
L’Hble. Sra. Molné vol recalcar que aquest ha estat un resum molt global ja que
l’informe recull totes les partides, projectes, memòries i totes les inversions fetes i
reconduïdes. Recorda que tota aquesta informació està a disposició de tots els assistents
i serà presentada al Tribunal de Comptes per a la seva aprovació.
3.
Proposta d’aprovació del compromís de despesa en concepte d'hora
gratuïta i de targetes dels aparcaments verticals
Circulació
000188/2020-CONTRACTACIÓ
Circulació
Es proposa aprovar el compromís de despesa a G.A.V., S.A. en concepte d’hora gratuïta
i de les targetes dels aparcaments verticals per l'any 2020, per un import de 210.000 €.
Pren la paraula novament la cònsol major, que recorda que tots els compromisos de
despesa que superin l’1% del pressupost s’han d’aprovar pel Consell de Comú, com és
el cas d’aquesta proposta i també de la següent proposta de l’ordre del dia.
En aquest cas concret es tracta de reservar la partida pressupostaria prevista per l’hora
gratuïta que tenen els ciutadans per poder estacionar als aparcaments verticals de la
parròquia. Els ciutadans aparquen gratuïtament, i això dinamitza el comerç, però el
Comú ha de pagar totes aquestes hores. I aquest és l’import previst per aquest concepte.
No havent cap intervenció al respecte, es sotmet a votació la proposta amb tots els vots
a favor, per tant, s’aprova per unanimitat.
4.
Proposta d’aprovació del compromís de despesa per la subvenció a la Llar
d'infants Causes Pies
Administració general
000174/2020-CONTRACTACIÓ
Administració general
Es proposa aprovar el compromís de despesa per la subvenció d'aquest any 2020 a la
Llar d'infants Causes Pies, per un import de 170.000 €.
L’Hble. Sra. Molné explica que el Comú de La Massana forma part de Causes Pies, que
és la titular administrativa de la guarderia El petit Príncep. La guarderia cada any rep
una subvenció comunal per fer front a les seves despeses i aquest any, més que mai la

subvenció li és molt necessària degut al fet que la llar d’infants es troba tancada des de
l’inici de la crisi sanitària.
Les despeses en concepte de salaris segueixen essent les mateixes, en canvi però, els
ingressos han disminuït completament ja que no s’estan cobrant les mensualitats als
usuaris, perquè no se’ls hi ofereix el servei.
Per tant, es proposa efectuar el compromís de despesa per aquesta subvenció.
No havent cap observació ni comentari al respecte, es sotmet a votació amb tots els vots
a favor, per tant, s’aprova per unanimitat.
5.
Proposta d’aprovació d’un compromís de despesa a EMAP
Comerç, Turisme i Comunicació
000178/2020-CONTRACTACIÓ
Comerç, Turisme i Comunicació
Es proposa aprovar el compromís de despesa a EMAP l’aportació en les despeses de
funcionament, per un import de 340.000 €.
Es cedeix la paraula l’Hble. Sr. Josep Maria GARRALLÀ conseller de turisme.
El conseller explica que es tracta d’una partida que es destina cada any per un import de
340.000.-euros per finançar una bona part de tots els esdeveniments esportius que es
desenvolupen conjuntament amb EMAP.
Tot i que s’està posposant per l’any vinent el calendari “primavera-estiu”, es vol
mantenir la mateixa quantitat dins de la partida, d’una part per fer front a compromisos
ja establerts com són el pagament d’esdeveniments ja realitzats, com per exemple la
Copa del Món del Comapedrosa d’Arinsal, i la resta de la partida dedicar-la a un
conjunt de noves accions que hi ha sobre la taula amb EMAP, per reactivar el sector
turístic de la parròquia, un cop es pugui retornar a la normalitat, que tan debò sigui el
més aviat possible.
No havent-hi cap intervenció al respecte, es sotmet la proposta a votació essent tots els
vots favorables, per tant, s’aprova per unanimitat.
6.
Proposta d’aprovació provisional de la 19a modificació al POUP
Serveis Públics
004301/2019-SOL·LICITUD
VIAL, S.L.
Vist que per acord de Consell de Comú de data 28-11-2019 es va aprovar
provisionalment el 4t ajustament del POUP amb la seva posterior publicació al BOPA
núm. 104 de data 4-12-2019 i BOPA núm. 110 de data 27-12-2019;
Vist que la Comissió Tècnica d'Urbanisme considera que es tracta d'una modificació i
no d'un ajustament al POUP;

Vist que la modificació no suposa l'alteració de cap dels continguts essencials d'acord
amb el Decret legislatiu del 19-06-2019 de publicació del text refós de la Llei General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme;
Es proposa l'aprovació provisional de la 19a modificació al POUP que rectifica els
límits entre les unitats d’actuació E-014 i E-168.
L’Hble. Sra. Molné exposa que aquesta proposta és un tràmit exigit pel procediment
urbanístic. La societat VIAL SA va sol·licitar la modificació d’una unitat d’actuació, de
manera que s’inclogués la totalitat del vial a la unitat E14, i poder així desenvolupar-la.
Es pretén aprovar provisionalment aquesta modificació i publicar-la al BOPA, de
manera que els administrats tindran 15 dies per fer les al·legacions que considerin, i
posteriorment es trametrà la proposta a la CTU, perquè informi al respecte.
No havent cap comentari al respecte, es sotmet aquest punt a votació, essent tots els vots
favorables, per tant, s’aprova per unanimitat.
7.
Proposta d’aprovació d’una ordinació
Secretaria General
000033/2020-PROPDEP
Secretaria General
Vista la situació d'emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2,
també anomenat COVID-19, es planteja uns reptes d'una dimensió que mai no havia
hagut d'afrontar el Principat d’Andorra en un passat recent, i fa necessària l'adopció de
mesures excepcionals dins la gestió del personal de l’administració comunal per fer-hi
front.
Vist el Decret del Govern del 13-3-2020 on s’estableix l’obligació de tancar les llars de
jubilats i els casals d’avis, els esplais, les ludoteques i tots els equipaments culturals de
l’administració. Al Comú de La Massana s’ha procedit a efectuar el tancament establert
i els treballadors afectats han quedat en situació de treball no efectiu.
Vist l’article 4.14 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns,
modificat per la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei
qualificada de delimitació de competències dels comuns, que estableix que és
competència dels Comuns en el terme de la respectiva parròquia, l’organització
institucional dels seus òrgans, formes i procediments d’actuació,
Vist el Decret del Govern de 14-3-2020, on es limita l’activitat de l’Administració,
únicament als tràmits estrictament essencials i urgents, i s’estableix de forma urgent
l’obligatorietat dels treballadors públics de restar a disposició per realitzar tasques i
activitats diferents de les habituals del seu lloc i encomana als responsables de
l’Administració general a ajustar els horaris laborals dels seus equips i a prendre les
mesures escaients per tal de reestructurar els serveis corresponents. Establint el mateix
decret com a acció de suport el foment del teletreball i les mesures de torns rotatoris que
permetin conciliar situacions familiars excepcionals. Decret que ha estat ratificat per la
disposició final segona de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i

urgents per a la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARSCoV-2, pel que també s’ha d’entendre que són aplicables a l’Administració comunal,
Vist l’article 2 del Decret del Govern de 17-03-2020 que estableix que l’horari de
l’atenció al públic de l’Administració comunal és de les 8 a les 14 hores amb cita
prèvia,
Vist l’article 24 de la citada Llei 3/2020, del 23 de març, pel qual es suspenen tots els
terminis per a la tramitació d’expedients administratius en totes les administracions
públiques mentre duri la situació d’emergència sanitària i que es consideren dies no
hàbils els dies compresos en aquest període.
Atès que el Comú de la Massana ha adaptat la jornada laboral de tots els treballadors
públics a les necessitats de cada departament i de cada moment.
Així en compliment dels Decrets de Govern citats, el Comú ha fomentat entre els
treballadors públics el teletreball amb jornades reduïdes per així conciliar la vida laboral
i familiar; i per la resta de treballadors s’ha adaptat els seus horaris tenint en compte la
reducció de serveis a les necessitats estrictament necessàries per servir a l’interès
general. I pel que fa a l’atenció al públic del Servei de Tràmits s’ha establert que serà de
dilluns a divendres de les 8,30h a les 14h, mentre durin les mesures excepcionals
d’emergència sanitària i fins que el Comú de La Massana les deixi sense efecte.
Atès que aquestes mesures no s’aparten de les establertes pels treballadors del sector
privat i de l’Administració central. I és en base als principis de solidaritat i de
corresponsabilitat de l’Estat i dels treballadors públics vers al país que es proposen
aquestes mesures, sempre amb la voluntat de recuperar la normalitat tant aviat com sigui
possible.
L’Ordinació de la funció pública de La Massana estableix que la distribució dels
períodes de vacances i l’atorgament de permisos queden condicionats al bon
funcionament de l’Administració comunal i el bon funcionament del servei públic.
Per tot l’exposat, es proposa aprovar la següent,
ORDINACIÓ
Article 1. Àmbit d’aplicació i durada
Les mesures contingudes en aquesta Ordinació s’apliquen retroactivament al personal
del Comú de La Massana des del passat 14 de març i es mantenen en vigor mentre duri
l’emergència sanitària i fins que el Comú de La Massana les deixi sense efecte.
En conseqüència, es suspenen temporalment els articles i disposicions contingudes en la
Ordinació de la funció pública del Comú de La Massana de 28 de desembre del 2019 i
el Reglament del personal del Comú de La Massana de 22 de juny del 2010 en tot allò
que contradiguin la present Ordinació.
Article 2. Horari i jornada de treball

1.L’horari de treball dels treballadors públics es flexibilitza per facilitar la conciliació
laboral i familiar, per garantir el seguiment de la feina mitjançant el teletreball i per
continuar prestant els serveis necessaris establerts fins que la situació d’excepcionalitat
finalitzi.
Es delega a la Cònsol major, la facultat d’establir l’horari i jornada laboral dels
treballadors públics, atenent l’evolució de la situació causada per la pandèmia i d’acord
amb el que estableixin els Decrets del Govern a tal efecte. Les decisions que es prenguin
a tal efecte es comunicaran als seus destinataris desplegant tots els seus efectes.
2. Els treballadors han de fitxar amb els mecanismes que posa al seu abast el Comú. En
cas contrari, correspon als directors i caps establir les eines de control horari del
personal.
3. Els treballadors que efectuïn teletreball han de portar un registre de les tasques
efectuades i traslladar-lo als seus caps. Tanmateix tot el personal resta a disposició de la
corporació comunal per treballar en tasques requerides per qualsevol departament, si les
seves circumstàncies familiars i/o de salut ho permeten.
4. Els caps de departament tenen l’obligació de facilitar les tasques a realitzar pel seu
personal en situació de teletreball i gestionar les necessitats que puguin sorgir.
Article 3. Còmput de les hores i jornades de treball no efectiu
1. Les jornades laborals i/o les hores no efectuades per suspensió de l’activitat o bé per
la reducció de la seva jornada de treball des del 14 de març 2020 han de ser
remunerades d’acord amb les regles següents:
a.- La meitat de les hores no treballades han de ser remunerades per l’Administració
sota la figura del permís administratiu retribuït.
b.- L’altra meitat de les hores no treballades han de ser igualment remunerades i es
compensen per part dels treballadors públic mitjançant un sistema d’acumulació
d’hores.
2. Les hores no treballades s’acumulen en una bossa d’hores que el treballador ha de
recuperar en el següent ordre de prioritats:
a.-La recuperació de les hores extraordinàries i de treball en dissabtes i/o diumenges i
festius ja meritats amb anterioritat al 14 de març del 2020
b.- Descompte dels dies de vacances pendents o a futur. El nombre màxim de dies de
vacances en aquesta compensació és de la meitat de les vacances que es generin
durant l’any en curs, 2020.
3. Si després d’aplicar els mecanismes anteriors previstos, aquests no resulten suficients
per compensar deute d’hores de treball del treballador públic, aquest pot optar per:
a.- Compensar les hores no treballades amb l’acumulació d’hores extraordinàries a futur
(pels llocs de feina que habitualment en generin).

b.- Compensar amb l’altra meitat de les vacances generades a l’any 2020.
c.- Compensar amb les vacances de l’any 2021. El nombre màxim de dies de vacances a
emprar en aquesta compensació és de la meitat de les vacances que es generin durant
l’any 2021.
d.-. Si el treballador públic no vol perdre dies de descans podrà optar per a que se li
descomptin del salari.
Article 4. Els treballadors reconduïts a nous serveis d’atenció
Les jornades de treball dels treballadors que siguin reconduïts per donar serveis de nova
creació durant la situació d’excepcionalitat per torns i de forma continuada computaran
com a jornades de treball efectives.
Article 5. Hores extraordinàries
1. Les hores extraordinàries realitzades a partir de 14 de març i durant l’any 2020, no
seran retribuïdes. Únicament podran ser recuperades amb temps de descans sense
aplicar cap tipus d’increment.
2. El termini de recuperació de les hores extraordinàries s’amplia fins al 31 de març del
2021.
Article 6. Permisos administratius retribuïts
Es crea aquest nou permís administratius retribuït, amb caràcter excepcional i temporal
mentre duri la situació d’emergència sanitària, en què el personal del Comú La Massana
pot absentar-se del seu lloc de treball pels motius i en les condicions següents:
1. Mentre els centres educatius i de lleure escolar romanguin obligatòriament tancats a
causa de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, els treballadors
amb fills o filles menors de 14 anys o fill o filles amb discapacitat que no pugin realitzar
les seves tasques mitjançant el teletreball poden gaudir d’un permís administratiu
retribuït per tenir-ne cura sempre i quan es compleixen les següents condicions de forma
cumulativa:
a.- Els dos progenitors es troben en la mateixa circumstància, o es tracta de famílies
monoparentals. En el primer cas, es pot acollir a la mesura un sol dels progenitors, o
ambdós en règim de torns, que ha de ser per jornades senceres de treball.
b.-Els dos progenitors acreditin que cap d’ells no té cap familiar fins al segon grau
de consanguinitat o d’afinitat que puguin tenir cura raonablement dels fills o les
filles. Es considera que no poden tenir cura dels infants els seus avis.
2. En aquest cas, la cap de Recursos Humans, la Secretària general juntament amb la
Cònsol major valoraran de forma individual cada cas. Els permisos són sol·licitats pel
treballador i autoritzats per la cap de Recursos Humans, la Secretària general juntament
amb la Cònsol major de forma verbal.

3. Amb caràcter general, la cap de Recursos Humans, la secretària general i la Cònsol
major poden demanar al personal afectat els complements d’informació o de
documentació justificativa escaients.
Article 7. Vacances
1.Les persones que tinguin fixades les seves vacances durant el període de durada de les
mesures excepcionals, es mantindran.
No es poden modificar les vacances que estaven previstes i que coincideixen amb el
període de mesures excepcionals, llevat requeriment de la cap de Recursos Humans, la
Secretària general i la Cònsol major.
2. Un cop restablertes les condicions habituals de treball, totes les vacances de la resta
de l’any hauran de ser replanificades en funció de les necessitats dels departaments i del
romanent d’hores de cada treballador.
Article 8. Incompliments i règim sancionador
Els incompliments d’aquestes mesures se sancionen d’acord amb l’establert a
l’Ordinació de la funció pública del Comú de La Massana.
Disposició final
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
La cònsol argumenta que ens trobem en una situació d'emergència sanitària ocasionada
pel COVID-19, fet que ens planteja uns reptes d'una dimensió que mai no havíem hagut
d'afrontar ni a Andorra ni al món en general, i ens ha obligat a adoptar mesures
excepcionals en tots els àmbits, també en la gestió del personal de l’administració
comunal.
Es proposa aprovar una ordinació que va en la mateixa línia que les mesures que s’han
pres en la Llei Òmnibus del sector privat i també va en paral·lel al Decret que ha dictat
el Govern pel que fa als treballadors públics de l’administració central.
La idea principal de l’ordinació és que totes les hores de treball no efectuat seran
remunerades, és a dir, que tots els treballadors cobraran a final de mes la totalitat del seu
salari, i la meitat d’aquestes hores no treballades seran remunerades amb un permís
administratiu retribuït, i l’altra meitat ho seran compensant amb les hores
extraordinàries acumulades i a compte de la meitat de vacances generades pel 2020.
Si després d’aquesta compensació encara quedessin hores es podran compensar com ho
decideixi el treballador públic, d’entre una sèrie de possibilitats:
-

Les hores extraordinàries a futur (pels llocs de feina que habitualment en
generin).

-

L’altra meitat de les vacances generades durant l’any 2020.

-

Les vacances de l’any 2021, fins a la meitat de dies.

Si el treballador públic no vol perdre dies de descans podrà optar per a que se li
descomptin del salari.
En resum, són els grans punts de l’ordinació, s’ha seguit les mesures preses per la resta
de col·lectius del Principat, per ser corresponsables i solidaris amb tots els col·lectius.
No havent cap comentari al respecte, es sotmet aquest punt a votació, essent tots els vots
favorables, per tant, s’aprova per unanimitat.
8. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 4, 11, 18 i 25 de
març així com 1 i 8 d’abril.
Havent pogut consultar prèviament tots els membres del Consell els acords presos amb
anterioritat en les anteriors Juntes de Govern, i no havent cap punt a precisar ni cap
petició d’aclariment, es donen per degudament informats tots els assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.18 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
La cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

