ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2016
Avui 29 de setembre de 2016, a les 12:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú:
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Cònsol Major
Cònsol Menor
Consellera Major
Conseller Menor
Capitana
Conseller
Consellera
Conseller
Consellera
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
Cristina Romero Ayuso
Albert Esteve Garcia

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
6

Consellera

Jael Pozo Lozano

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 2016.
3. Proposta d’un suplement de crèdit.
4. Proposta d’aprovació de modificacions de la ordinació de preus públics.
5. Proposta d’aprovació de modificacions als Estatuts de la societat anònima
“ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, SAU (EMAP SAU).
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 1 i 31 d’agost; 7
i 14 de setembre.

1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.
L’Hble. Sr. David BARÓ demana si hi ha algun aclariment a fer sobre aquesta acta, que
ha estat tramesa a tots els membres del Comú amb la deguda antelació a través de la
aplicació informàtica. No havent-hi cap, s’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió de
Consell de Comú de data 29 d’agost del 2016.

2. Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes
a 30 de juny del 2016.
Finances
000085/2016-PROPDEP
Finances
Presentació de la Memòria explicativa de la liquidació provisional dels comptes a 30 de
juny del 2016.
En cònsol major diu: com ja es sap cada 3 mesos pertoca fer la liquidació provisional
dels comptes. S’està parlant de la liquidació a dia 30 de juny de 2016, que és de fet el
primer semestre de l’any.
Aquí tenim un resultat pressupostari provisional amb un superàvit de 2.616.244,77 € i la
previsió és que a tancament d’exercici aquest any, ja sabeu que això ho marca
l’anomenada Regla d’or amb el marc pressupostari, es fan previsions amb projeccions, i
aquí la previsió és de tancar amb el resultat pressupostari ajustat amb un superàvit de
686.629,39 €. Vol dir què preveiem tenir més ingrés que despesa una vegada més en
aquest exercici.
Si ens centrem a lo que és la fotografia dels comptes a dia 30/06/2016 veiem què pel
que fa les despeses les hem pogut executar en un 30,06%. En canvi hem pogut executar
en el pressupost d’ingressos un 49,35%, cosa que és força lògica. En aquests moments
tenim més ingrés per que hi ha tota la part d’impostos i taxes que ja s’ha pràcticament
tot ingressat. En canvi les despeses es van executant de forma progressiva, sobretot per
la part de les inversions que, com veureu, es van comprometent, però al final es van
liquidant com més avancen els mesos de l’any. Quina és la previsió pel tancament del
2016? Doncs evidentment com ho deia abans, amb un superàvit de de 686.629,39 €.
Aquí es preveu executar les despeses amb un 95,70% i executar els ingressos amb un
90,12%. Aquí hi ha un encís a fer: com bé sabeu en el segon trimestre es va fer una
operació que és la de anul·lar un préstec sindicat a través de tresoreria. Això vol dir que
la tresoreria és una cosa que tenim a part del pressupost d’ingressos i per tant no ho
tenim com una entrada d’ingrés perquè anem a buscar-ho a tresoreria, però en canvi si
que ens surt com a una despesa. Això fa què executem més les despeses i menys els
ingressos, però després quan s’ajusta això es reequilibra. Pel què fa les despeses a
30/06/2016 hem pogut liquidar 4.217.117,35 € que com deia abans és un 30,06% del
previst. Aquí veiem que les operacions corrents s’estan comportant de forma correcta,
amb una execució del 42,11%. Pel que fa les inversions s’han compromès en aquesta
data 742.794 €. A títol informatiu en aquests moments tindríem més d’un milió
compromesos i evidentment la previsió és executar pràcticament en el 100% el
pressupost d’inversions que hi ha per aquest any. Pel què fa les operacions financeres,
estaríem parlant de 456.121,36 €. Això ens donaria una previsió d’execució de les
despeses d’un 95,70%.
És important destacar la part dels ingressos. Com deia abans hem pogut ingressar
6.833.358,12 €, que això és un 49,35% del pressupostat. Si entrem en el desglossament

dels capítols veieu com als impostos directes la projecció és assolir un 110%
d’execució, és a dir que tindrem més impostos directes dels que havíem previst en el
pressupost.
El mateix passa amb els impostos indirectes, amb un 134,54 %. Evidentment ja hem
parlat de l’ITP, del que vam fer una previsió molt realista i que superarem perquè ja
l’hem superat, de fet, en aquests moments. Per tant tindrem molt més ITP del que
havíem previst. Taxes i altres ingressos amb un 98%; les trameses corrents evidentment
aquestes ja estan calculades i seran d’un 100%; l’ingrés patrimonial amb un 110,39%.
Pel que fa les operacions de capital, també s’ha previst assolir un 100% en lo que son
les alineacions d’inversions. I hi ha l’actiu financer que com veieu surt a 1.578.349 €,
que això és el que abans indicava, del préstec sindicat que hem anul·lat per rebaixar
encara més l’endeutament. Surt com una despesa, però que no tenim l’ingrés perquè es
finança justament no a través del pressupost d’ingressos, si no a través de la tresoreria
que tenim disponible a les caixes dels bancs. Concretament en el tancament, al juny del
2016, tenim com a fons líquids de tresoreria, és a dir que tenim els diners als comptes
als bancs, tenim 5.531.125€. Aquí s’haurà de restar, perquè l’operació d’eliminar el
préstec es va fer el primer semestre, però l’operació es va fer en data 1 de juliol.
Evidentment en el proper trimestre veurem que aquesta xifra es rebaixarà en un milió i
mig, perquè es farà efectiva la despesa.
Pel que fa l’endeutament, en el següent full, veieu que d’acord amb el que preveu
l’article 43 de la Llei de Finances Comunals el deute total de la Corporació que inclou
Comú, més EMAP, més Vallnord, a dia 30/06/2016 és de 15.141.934€. Aquí també el
marc pressupostari ens marca que hem de fer una projecció a finals del tancament de
l’any, de l’exercici, que serà el 31/12/2016. La previsió és que aquest endeutament es
rebaixi i quedi fixat en 13.094.000€. Per tant estaríem en un 101,97% del màxim del
200% que ens marca la Llei de Finances Comunals, i també a l’hora estaríem també
dins dels paràmetres marcats pel Marc Pressupostari on havíem previst de tancar aquest
any estant al 105% i finalment estaríem al 101,97%. Per tant haurem guanyat 3 punts
del que havíem previst en el marc pressupostari pel que fa la rebaixa de l’endeutament.
Després hi ha també la previsió pels pròxims anys fins el final del mandat, on s’espera
que al tancament de l’exercici de l’any 2019, que es presentarà lògicament al març del
2020 amb el proper equip comunal, el rati seria del 69,37% d’endeutament sobre aquest
200%.
També hem fet una situació, que és una novetat, pel que fa l’emissió de participacions
preferents. Sabeu que l’operació es va fer per un import de 19 milions d’euros. A finals
d’any haurem ja recomprat per 4.384.500 € i per tant la situació és que els bancs tindran
en lloc de 19 milions en preferents, tindran 14.615.50 0€.
Aquest és doncs, a grosso modo, la presentació, un resum del que teniu tots disponibles
en les 65 pàgines on hi ha tot el detall de les despeses. Com bé sabeu aquesta liquidació
és només una fotografia en aquests moments, però sabem que tot es comporta
perfectament i que tancarem l’any amb aquest superàvit. I també rebaixant una vegada
més l’endeutament, respectant evidentment la llei i pel que fa el marc pressupostari que
ens havíem fixat i que va estar validat pel Tribunal de Comptes. Com bé sabeu això és a
títol informatiu perquè no s’han d’aprovar el comptes en Consell de Comú, si no que a
partir de demà enviarem aquesta informació al Tribunal de Comptes pel seu seguiment.

3. Proposta d’un suplement de crèdit.
Finances
000458/2016-CONTRACTACIÓ

Finances
Vista la necessitat de poder donar un servei adequat de manteniment de la Parròquia, i
més concretament, en el servei de llevaneus i saladora durant l’hivern;
Atès que per raons de necessitat, ja està prevista la substitució del vehicle actual de
manteniment per dos vehicles industrials, i que en aquests s’hauria d’incorporar com a
accessoris una pala llevaneus a un dels vehicles, i una saladora a l’altra;
Es proposa aprovar l’Ordinació següent:
Suplement de crèdit de la partida:
400/1631000/60310 – “Maquinària”, per un import de 30.000 €
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant el crèdit disponible de les partides:
400/1331010/60300 – “Càmeres aparcaments”, per un import de 15.000 €
400/1331000/60713 – “Parades de bus”, per un import de 15.000 €
El cònsol explica que això es va treballar a la Comissió de Via Pública. En aquestes
alçades de l’any estem buscant partides que no estem utilitzant per projectes o bé han
costat menys diners i per tant hi ha un romanent, per poder fer altres coses en aquest
exercici i per tant optimitzar el pressupost. Per tant es tracta d’equipar els 2 futurs
vehicles que en aquest moment estan en curs de licitació, va sortir l’edicte al BOPA per
poder comprar aquest 2 nous vehicles. El que fem és avançar-nos amb pressupost
disponible, que evidentment no és via endeutament, per equipar-los amb una pala i una
saladora, per quan tinguem properament els dos vehicles.
L’Hble. Sr. Albert ESTEVE intervé per demanar, ja que no recorda que s’hagués
comentat en Comissió, si és amb diners que sobren d’altres projectes o si s’ha deixat de
fer inversions per adequar aquests vehicles.
El cònsol respon què és amb diners que sobren, perquè com bé sabeu a la partida
“parades de bus” hi havia un import bastant important. S’han fet les que s’havien previst
i hi havia aquest romanent possible d’aquest any. Pel que fa les càmeres d’aparcaments,
se’n van adquirir algunes, d’altres no s’han adquirit i per tant a la partida teníem un
romanent disponible i l’hem utilitzat per aplicar-ho aquí.
No havent-hi cap més intervenció al respecte, s’aprova la proposta per unanimitat.

4. Proposta d’aprovació de modificacions de la ordinació de preus públics.
Departament de Socials
000073/2016-PROPDEP
Departament de Socials
Vista l’Ordinació de preus públics de data 17 de desembre del 2015, que fou objecte de
publicació al B.O.P.A. núm. 87, any 2015, de data 23 de desembre de 2015.
Vist l’apartat B que regula la prestació de serveis
Atès que s’ha considerat necessari procedir a modificar el preu de l’import de l’àpat del
servei de menjador per la gent gran.

Es modifica l’Ordinació de preus públics com segueix:

ORDINACIÓ
ARTICLE 9.Es modifica el punt 10.B.8.3 i el seu contingut a la Ordinació de preus públics, el qual
queda redactat de la manera següent:
10.B.8.3.- Import del servei
-Servei de menjador: 5 € / àpat.
El Comú de La Massana subvenciona la part restant del preu de l’àpat.
El cònsol explica que tot el que són els preus públics formen part d’una Ordinació que
normalment s’aprova sempre en el decurs del mes de desembre de l’any anterior. Aquí
fem una modificació de l’Ordinació puntual sobre aquest preu públic, que és el servei de
menjador. Com bé sabeu el Comú de La Massana no ofereix un servei de menjador
propi a la Casa Pairal, si no que té uns acords amb restaurants de la parròquia, perquè es
pugui utilitzar a diferents restaurants aquest servei. D’aquesta forma l’usuari paga una
part i l’altra part està subvencionada. Des del Departament de Socials, la consellera aquí
present, l’Hble. Sra. Francisca GUERRERO, farà una crida als nous restaurants de la
parròquia perquè es puguin afegir a aquest programa, amb aquest nou preu per àpat de
manera a ampliar el nombre de convenis amb els diferents restaurants, i poder encara
facilitar més aquest servei i que sigui més atractiu per a la gent gran.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
Esports i Joventut
000082/2016-PROPDEP
Esports i Joventut
Vista l’Ordinació de preus públics de data 17 de desembre del 2015, que fou objecte de
publicació al B.O.P.A. núm. 87, any 2015, de data 23 de desembre de 2015;
Vist l’apartat B que regula la prestació de serveis;
Atès que s’ha considerat necessari procedir a modificar els preus dels esports d’estiu,
setmanes temàtiques i tallers de vacances escolars;
Es proposa modificar l’Ordinació de preus públics com segueix:

ORDINACIÓ
ARTICLE 9.Es modifica el punt 10.B.7.3 punt c) activitats, i 10.B.7.3 d) esports d’estiu, activitats i
setmanes temàtiques i el seu contingut a la Ordinació de preus públics, el qual queda
redactat de la manera següent:

10.B.7.3 Imports.
c) Tallers de vacances escolars:
- Activitats:
9,50 €/dia
d) Activitats d’estiu:
- Esports d’estiu activitats:
- Setmanes Temàtiques:

50,00 €/setmana
60,00 €/setmana

El cònsol explica que es fan modificacions pel que fa els imports, una vegada es va
tractar a la Comissió d’Educació, Esports i Joventut.
El conseller, L’Hble. Sr. Albert ESTEVE, intervé per dir que, com ja es va parlar en
Comissió, és un petit increment sobretot en les activitats, en que la part subvencionada
és molt superior a la que paguen, com se li va confirmar des del departament de Socials,
Així doncs votaré favorablement aquesta proposta.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

5. Proposta d’aprovació de modificacions als Estatuts de la societat anònima
“ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, SAU (EMAP SAU).
Secretaria General
000092/2016-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa aprovar el text amb les modificacions aportades als Estatuts de la societat
anònima “ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, SAU (EMAP SAU), tal i
com segueix:
El cònsol major fa una petita introducció perquè tots estiguin informats. Aquesta és la
feina que s’ha treballat en el si del Consell d’Administració d’EMAP, de Pal - Arinsal.
El Consell d’Administració el formen els membres de la majoria, els cònsols, el
conseller de Turisme, el conseller Hble. Sr. GARRALLÀ, així com també el conseller
de la minoria, l’Hble. Sr. Albert ESTEVE com a membre representant de la minoria.
Aquí hem treballat per adaptar els Estatuts a lo que és actualment l’actualitat. Per tant, i
si us sembla bé, en lloc de procedir a llegir tots els Estatuts que hi ha una part molt
important que no ha canviat, podríem procedir a llegir únicament aquells articles que
s’han canviat i explicar una mica els canvis que s’han fet. Comencem doncs pel primer
article que s’ha canviat, que és sobre l’objecte de la societat. El què s’ha fet és ampliar
l’objecte d’acord amb les noves activitats que s’ofereixen a l’estació de Pal - Arinsal.
Es procedeix a la lectura de l’article 2.
Art. 2n. OBJECTE
La societat té per objecte: L’explotació, gestió i administració dels camps de neu
d’Arinsal i de Pal. Realització i organització d’activitats i esdeveniments esportius,
culturals, musicals, de lleure i espectacles. Agència de viatges. Venda i lloguer de
material esportiu, de motos de neu, quads, karts i d’altres vehicles. Activitats de

restaurant i Snack bar. Explotació de parcs d’esbarjo infantils i d’adults. Realització
d’excursions amb trineus i vehicles (per exemple motos de neu, buggies, quads) i
passejades a peu, amb cavalls i ponis. Transport públic de passatgers. Centre de
Colònies.
Totes aquestes activitats, en règim de dret privat i en concurrència amb altres camps de
neu i estacions d’esquí i d’altres empreses públiques i privades.
Podrà així dur a terme les activitats que constitueixin objectes accessoris o
complementaris al principal indicat.
La seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar seran plenes per a l’exercici eficaç de
tota mena d’accions davant els òrgans administratius i jurisdiccionals competents de
qualsevol grau i jurisdicció, per a la realització de les operacions i contractes civils,
administratius, mercantils i financers que el desenvolupament del seu objecte precisi.
El cònsol informa que aquest és el primer article canviat, on s’amplien les activitats que
s’ofereixen actualment a la societat que com bé sabeu és força diferent de la que hi
havia fins ara, degut a l’aposta de creixement en serveis que s’ha fet en els últims anys.
Abans de la lectura del següent article modificat, l’article 17, el cònsol explica què
bàsicament el que s’ha fet és ampliar, donar possibilitat a què es pugui ampliar el
nombre de membres presents en el Consell d’Administració. Fins fa 4 anys el Consell
d’Administració era 100% polític. Es va desitjar ampliar en el anterior mandat amb 2
membres més, que son externs, de fet parlem de consell professionalitzat, son dos
professionals. Aquí ja havíem exhaurit el nombre de membres màxim que hi havia en el
Consell d’Administració. El que s’ha fet és ampliar, per que es pugui si així es desitja
afegir-ne de més, concretament 2 més. Al mateix temps també s’especifica el tema de
les remuneracions. Queda clar què els càrrecs que son polítics, com ara el cònsol major,
el cònsol menor, el conseller de turisme, els consellers de Comú que estan al Consell
d’Administració no poden tenir cap tipus de remuneració. En canvi els membres sense
càrrec polític, i per tant amb aquest objectiu de professionalitzar el Consell
d’Administració, si que podrien tindre una remuneració si així ho acorda la Junta
General d’Accionistes.
Es procedeix a la lectura de l’article.
Art. 17è. EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
1. El Consell d’Administració és l’òrgan de gestió, d’administració i representació de la
societat, i d’execució dels acords socials.
2. Està compost per un president, un vicepresident, un secretari no administrador (que
assisteix a les reunions amb veu, però sense vot), i a més, un mínim de tres i un màxim
de set consellers, fent un nombre màxim total de membres, de 10 persones.
(a) Són president i vicepresident del Consell d’Administració, respectivament, el Cònsol
Major i el Cònsol Menor del Comú de La Massana.
(b) El Secretari no administrador, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot,
és designat pel Comú de la Massana.
(c) Els restants membres del Consell d’Administració són designats per la junta general
a proposta dels socis sempre proporcionalment al nombre d’accions de cadascun dels

accionistes (individuals o agrupats) que posseeixin un mínim del vint per cent (20%) del
capital social de la societat.
3. Els càrrecs de president i de vicepresident tenen, respectivament, la durada del
mandat de Cònsol Major i del Cònsol Menor del Comú de La Massana. El càrrec de
secretari té com a màxim la durada del(s) mandat(s) del Comú de La Massana que
l’hagi(n) designat. Els càrrecs dels restants membres del Consell d’Administració tenen
una durada de quatre anys, reelegibles indefinidament, excepte quan es tracti de
consellers del Comú de la Massana, en quin supòsit hauran de cessar en el seu càrrec en
finalitzar, per qualsevol causa, el seu mandat com a membres del Consell de Comú.
4. El càrrec de conseller no serà remunerat, excepte quan es tracti de membres sense
càrrec polític amb l'objectiu de professionalitzar el Consell d’Administració, si així ho
acorda la junta general d'accionistes.
5.El director general de la societat assisteix a les reunions del Consell d’Administració
amb veu però sense vot.
El següent article que es llegeix és l’article 24.
El cònsol explica que aquest canvi és més tècnic, és l’article 24 sobre el règim econòmic
de la societat. L’exercici social sempre començava el 1r de juny i acabava el 31 de
maig. Aquí per poder alinear-se al seguiment que es fa consolidat i pressupostari de
Comú més societats, i sobretot amb la nova Regla d’Or, és adaptar-lo a que sigui un
trimestre natural. La proposta és que la temporada que ja ha començat acabarà
evidentment com estava previst a finals de maig de l’any vinent. Després es seguirà un
exercici de transició molt curt, que serà l’exercici 2017/2018. Aquest començarà el 1r
de juny de 2017 i acabarà al 30 de setembre del mateix any, per poder alinear-se, ja que
les noves temporades, els nous exercicis comptables aniran sempre d’octubre a
setembre. Concretament la temporada 2017/2018 s’iniciaria l’1 d’octubre de 2017 i
acabaria el 30 de setembre de 2018.
Això es fa per poder-ho quadrar amb els tancaments trimestrals que es fan també al
Comú i que s’han d’enviar al Tribunal de Comptes i consolidar també amb el PAIF i
amb el que és el marc pressupostari, que es fa sempre el seguiment consolidat. La nova
Regla d’Or el que ha estipulat és que sempre els comptes s’han de consolidar tots, entre
el que és el Comú i diferents societats. Així evitem que hi hagi sempre un decalatge pel
que fa els trimestres o els exercicis naturals, pel que fa les societats.
Es llegeix l’article 24.
Art. 24è RÈGIM ECONÒMIC DE LA SOCIETAT
1. Actualment l’exercici social comença el dia primer de juny de cada any i acaba el
trenta-ú de maig de l’any següent. Així continuarà sent durant l’exercici 2016-2017. El
següent exercici començarà el dia primer de juny de 2017 i acabarà el trenta de
setembre del mateix any. El següent exercici 2017/2018 començarà l’1 d’octubre de
2017 i acabarà el 30 de setembre de 2018, i així successivament.
El cònsol intervé per dir que els punts 2, 3, 4 i 5 no han variat, per tant no cal que es
comentin. Explica que aquests són de fet els canvis que s’han treballat com deia abans,
en el si del Consell d’Administració. Tots han pogut fer aportacions, tant els membres
de la majoria, com també aportacions per part de l’Hble. Sr. Albert ESTEVE.

Demana si hi ha alguna demanda d’informació al respecte.
L’Hble. Sr. ESTEVE diu: que atès que hi ha la possibilitat d’ampliar el Consell
d’Administració, tenen tota la meva cooperació. Per mi que ho fem el més aviat
possible. Si estem treballant en el pla estratègic d’EMAP les aportacions dels
professionals sempre seran benvingudes. Atès que la meva demanda de modificació a
l’article 7è s’ha tingut en compte, compteu amb el meu vot favorable.
El cònsol diu que ha sigut un treball conjunt, evidentment, com es fa a EMAP. Aquesta
bona sintonia que hi ha, això és el que ha de continuar pel bé del Comú i per les
diferents societats, que hi hagi aquesta bona sintonia per part de tots. Aquesta és la idea,
és un aspecte que també teníem nosaltres en el programa electoral, de continuar encara
més professionalitzant el Consell d’Administració. Ara els Estatuts que s’havien de
modificar, que també estava previst, és el que avui sotmetem a aprovació, i que desprès
posteriorment al Consell d’Administració d’EMAP també s’haurà d’aprovar, però ja
amb el vist i plau de l’accionista principal, que és el Comú de La Massana a través de la
sessió d’avui de Consell de Comú. Com bé sabeu el Comú de La Massana és
l’accionista únic de la societat EMAP SAU.
Es sotmet el punt a votació i s’aprova per unanimitat.
6. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 1 i 31 d’agost; 7
i 14 de setembre.
El cònsol explica que son de les actes que han estat també transmeses amb la deguda
antelació, que també estan disponibles a l’aplicació informàtica. Demana si hi algun
aspecte a comentar, alguna demanda d’informació sobre algun tema en concret.
L’Hble. Sr. ESTEVE intervé per demandar que a l’acta del 31 d’agost es fa referència a
que s’aprova l’acta del dia 24 d’agost, i que aquesta no està a l’aplicació.
Es verifica i es constata que és un error, el dia 24 d’agost no hi va haver cap Junta.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:45 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

