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ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 11 DE GENER DE 2012

Avui 11 de gener de 2012, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
91
92
90

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

David Baró Riba
Raul Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Luis Miguel Ribeiro Leite
Robert Albós Saboya
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masià

RELACIÓ D’ACORDS
L’Hble. Sr. David BARÓ, Cònsol Major, dóna la benvinguda a tots els Consellers i els
informa que des del 1 de gener s’aplica la nova Ordinació d’organització i funcionament
dels Comuns, que hi ha alguns canvis i un d’ells es la instauració de la votació a mà
alçada. També informa de que les Sessions de Comú es graven, principalment, per
facilitar la confecció de les actes.
Acte seguit la Secretària dóna lectura a l’Ordre del dia que es el següent:
1. Informació sobre la constitució dels grups politics segons l’article 31 de
l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns del 29 de novembre
del 2011.
2. Nomenament de la Junta de Govern, dels membres d’E.M.A.P. S.A.U. i estudi
i aprovació, si escau, de les comissions.
3. Nomenament i presa de jurament de l’Interventor Comunal, de la Secretària
General i de diferents directors.
4. Estudi i aprovació, si escau, de les funcions de la Junta de Govern.
5. Estudi i aprovació, si escau, de les retribucions dels membres del Consell de
Comú.

2
6. Estudi i aprovació, si escau, de delegacions de signatura.
7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de delegació per part del Cònsol
Major de l’acte de celebració de matrimonis civils.
8. Nomenament del Secretari del Consell d’Administració de VALLNORD, S.A.
9. Estudi i aprovació, si escau, de l’aportació a E.M.A.P., S.A.U.
10. Estudi i aprovació, si escau, d’un aval a VALLNORD, S.A.
Administració general
000002/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
Es procedeix a la presa de jurament de les persones següents:
.- Sr. Josep BABOT SANCHEZ com a Interventor Comunal.
.- Sra. Rosa RIBERA AMBATLLE com a Secretaria General.
.- Sr. Joan PIERAS TORTOSA com a Director de serveis públics,
manteniment, urbanisme, cadastre i medi ambient.
.- Sra. Montserrat CHECA GRANJA com a Directora de cultura, turisme i
protocol.
.- Sr. Eduard RIBÓ CASTELLS com a Director de via Pública, circulació, neteja
pública, parcs i jardins i atenció ciutadana.
.- Sr. Jordi BARCELÓ TIZÓN com a Director de l’Escola de música de les
Valls del Nord.
L’Hble. Sr. Cònsol Major pronuncia unes paraules dient:
Tal com marca la Llei de la funció pública, avui heu jurat el vostre càrrec les persones
amb qui confiem per dirigir les diferents àrees del Comú de La Massana durant aquest
mandat.
Tots vosaltres repetiu en el càrrec. Això vol dir que durant aquests anys heu
desenvolupat la vostra tasca amb eficiència i per tant es revalida la confiança en la
vostra professionalitat.
De fet, agraïm profundament la dedicació i l’esforç de tots els treballadors del Comú,
que sobretot en els últims exercicis heu demostrat que éreu capaços tots de fer amb
menys, amb molta dedicació, ja sabeu que a La Massana som pocs efectius però hem
pogut cobrir les baixes, ens hem pogut reorganitzar i hem pogut a més a més tirar
endavant amb un pressupost més reduït i això continuant fent un bon servei als
ciutadans
La vostra tasca es fonamental, perquè sou vosaltres els que controleu les partides
pressupostàries, els que organitzeu i els que esteu al capdavant dels diferents projectes
del Comú de La Massana.
Durant aquests anys heu demostrat sobradament la vostra professionalitat i la vostra
capacitat de gestió.
En aquests moments us demanem un esforç extra. Ja heu fet reunions i sou coneixedors
que ens hem marcat l’objectiu de reduir encara més la despesa.
Serà una tasca difícil, que requerirà un esforç extra per la vostra part.
Sabem que comptem amb vosaltres. Bé de fet molts de vosaltres porteu ja molts anys
desenvolupant aquesta tasca, estic pensant amb la Rosa Ribera, amb el Joan Pieras, amb
el Josep Babot, amb la Montse Checa, coneixeu la casa, coneixeu els projectes.
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Tots quatre porteu una llarga trajectòria al Comú. En realitat porteu tota la vida
professional al Comú, des d’abans que existís la figura de director. Tothom valora i
reconeix la vostra feina i avui aquesta presa de jurament reafirma la nostra confiança.
No porten tant de temps, sinó que van encetar la seva etapa al Comú de La Massana el
passat mandat, el director de la via pública l’Eduard Ribó i el director de l’Escola de
Música el Jordi Barceló.
Us encoratjo a continuar amb la tasca encetada i amb els projectes que ja coneixeu i que
esteu desenvolupant.
Com a Cònsol de La Massana em sento afortunat de poder comptar amb un bon equip,
un equip ben preparat, i implicat amb la feina que no és una altra que servir amb
eficàcia i eficiència a tots els ciutadans.
Així doncs, Moltes felicitats pel vostre nomenament d’avui i continuem esperant molt
de vosaltres.
Administració general
000009/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’aprova la constitució dels grups politics, segons l’article 31 de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels comuns del 29 de novembre del 2011.
.- Ciutadans Compromesos, President David Baró Riba.
.- Moviment Massanenc, President Robert Albós Saboya.
S’aprova per unanimitat.
Administració general
000008/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’acorda aprovar, els punts següents:
1.- Nomenament dels membres de la Junta de Govern:
 David BARÓ RIBA
 Raúl FERRÉ BONET
 Olga MOLNÉ SOLDEVILA
 Miquel LLONGUERAS LLUELLES
 Sandra BONET SOVILLA
 Sergi BALIELLES SAGARRA
 Jael POZO LOZANO
 Maria Pilar GABRIEL BERNAD
 Luis Miguel RIBEIRO LEITE
S’aprova aquest punt amb 9 vots a favor per part dels Consellers de Ciutadans
Compromesos i 3 abstencions per part del Consellers de Moviment Massanenc.
2.- Creació de les Comissions següents:


COMISSIÓ D’ESTALVI, MANCOMUNITAT, COMPETÈNCIES,
TRANSFERÈNCIES I COMUNICACIÓ.
President:
David BARÓ RIBA
Vicepresident:
Raúl FERRÉ BONET
Olga MOLNÉ SOLDEVILA
Miquel LLONGUERAS LLUELLES
Robert ALBÓS SABOYA
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Josep BABOT SANCHEZ (Interventor)


SERVEIS PÚBLICS
President:
Raúl FERRÉ BONET
Vicepresident:
Sergi BALIELLES SAGARRA
Sandra BONET SOVILLA
Robert CALL MASIA



FINANCES, PRESSUPOST I ADMINISTRACIÓ
President:
Miquel LLONGUERAS LLUELLES
Vicepresidenta:
Olga MOLNÉ SOLDEVILA
David BARÓ RIBA
Jordi SERRA MALLEU



TURISME, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
President:
Sergi BALIELLES SAGARRA
Vicepresident:
Raúl FERRÉ BONET
Jael POZO LOZANO
Jordi SERRA MALLEU



URBANISME I CADASTRE
Presidenta:
Olga MOLNÉ SOLDEVILA
Vicepresident:
Raúl FERRÉ BONET
Sergi BALIELLES SAGARRA
Robert ALBÓS SABOYA



CULTURA, EDUCACIÓ, MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I
SOSTENIBILITAT
Presidenta:
Jael POZO LOZANO
Vicepresidenta:
Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Sandra BONET SOVILLA
Robert CALL MASIA



ÀREA DE SOCIALS, BENESTAR I GENT GRAN
Presidenta:
Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Vicepresidenta:
Jael POZO LOZANO
Olga MOLNÉ SOLDEVILA
Robert ALBÓS SABOYA



JOVENTUT I ESPORTS
President:
Luis Miguel RIBEIRO LEITE
Vicepresidenta:
Jael POZO LOZANO
Maria Pilar GABRIEL BERNAD
Robert CALL MASIA



VIA PUBLICA, CIRCULACIÓ, NETEJA PUBLICA, PARCS I JARDINS
I ATENCIÓ CIUTADANA
Presidenta:
Sandra BONET SOVILLA
Vicepresident:
Raúl FERRÉ BONET
Sergi BALIELLES SAGARRA
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Jordi SERRA MALLEU
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Són les 9 comissions, comptem doncs amb la participació en cada una d’elles dels
membres de l’oposició i també es d’agrair d’haver respòs favorablement a la invitació
per estar a la comissió Transversal, que es la comissió d’estalvi, mancomunitat,
competències, transferències i comunicació.
S’aprova per unanimitat la composició de les diferents comissions.
3.- Nomenament dels membres d’E.M.A.P., S.A.U.
 David BARÓ RIBA - President
 Raúl FERRÉ BONET - Vicepresident
 Miquel LLONGUERAS LLUELLES, Vocal
 Sergi BALIELLES SAGARRA, Vocal
 Jordi SERRA MALLEU, Vocal
 Miquel MEDINA VILLUENDAS, vocal
S’aprova aquest punt per unanimitat.
Administració general
000007/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
S’aproven les Funcions següents de la Junta de Govern:
- Estudi i aprovació o denegació, segons escaigui, i el corresponent Decret de totes
les sol·licituds d’obertura de comerç, indústria, hotels, establiments de tot tipus,
despatxos, exercici de professions…
- Estudi i aprovació o denegació, segons escaigui, i el corresponent Decret de les
autoritzacions d’obres majors i menors, reformes, ampliacions, aprovació de plans
parcials.
- Control i execució del pressupost en la seva totalitat en la part que afecta al
funcionament.
- Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la Llei de Contractació
Pública, adjudicació de pressupostos d’obres públiques, equipaments i serveis per
quantitats inferiors a l’1% del pressupost total de despeses, sempre que aquestes
obres, serveis o equipaments estiguin contemplats en el pressupost de l’exercici en
curs. Control i seguiment de la contractació de l’obra pública.
- Contractació de personal (sempre d’acord amb els requisits i les condicions que
estableixen el Codi de l’Administració i la Ordinació de la Funció Pública) i
assignació de llocs de treball.
- Contractació dels tècnics assessors que calguin.
- Estipulació, modificació i/o revisió dels salaris del Personal del Comú.
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- Tot el que afecti el funcionament administratiu del Comú pel que fa a horaris,
festes, obertura al públic etc...
- Actualitzar i proposar l’acceptació o denegació de permutes i les delimitacions de
terreny comunal.
- Proposar i efectuar el seguiment de tots els tràmits precontenciosos o contenciosos
iniciats pel Comú o instats contra ell.
- Sol·licitar i contractar tota mena d’informes tècnics, assessoraments jurídics i
auditories referents a temes que afecten al funcionament del Comú, a projectes en
curs d’execució i a l’activitat administrativa comunal en general.
- Acordar iniciar o contestar els recursos i/o demandes jurisdiccionals en interès del
Comú.
- Convocatòria de concursos públics i consultes de preus referents a obres públiques,
serveis i equipaments.
- Proposar i acordar convenis que no tinguin caràcter de disposició i que estiguin
dedicats a qüestions de funcionament o serveis.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquestes són les diferents funcions que té la Junta de Govern tal com marca la
Ordinació, de fet són les mateixes que en els últims quatre anys.
En el punt quatre sabeu que abans hi havia un import molt més alt per tot el que era
adjudicacions i ara haurà de passar per Consell de Comú tot el que sigui superior a l’1%
del pressupost total de despesa.
Son funcions que es deleguen a la Junta de Govern però prèviament tot això es treballa a
les diferents comissions.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS intervé dient,
En referència a lo que deia Vostè, lo que ens preocupa del treball en Comissions, i tal
com hem vist en el Reglament de funcionament dels Comuns que els acords que es
prenguin en Comissions no son vinculants.
Estaria bé que els acords que es prenguessin en Comissions fossin vinculants perquè al
final veiem que a la Junta de Govern heu optat per unes competències molt àmplies.
Nosaltres hi ha tres punts que ens preocupen, l’1% del pressupost total, continuem
pensant que es una quantitat massa important.
I després hi ha dos punts com l’aprovació dels plans parcials i l’acceptació o denegació
de permutes, que es obligada la posada en informació pública i entenem que hauria de
ser competència del Consell de Comú i no competència de la Junta de Govern.
Per tots aquests motius nosaltres votarem en contra d’aquestes funcions i li voldria
demanar que els acords de les Comissions fossin vinculants i que s’acceptés el treball en
Comissió.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Pel tema de les Comissions no vinculants, sabeu que es una Ordinació que es va fer de
comú acord entre tots els Comuns i que es va aprovar. Això no és una resposta a donar
sinó que aquí la idea es que no són vinculants però es pot decidir, es prendrà la decisió
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en Comissió, passarà per Junta, i en el cas que la Junta donés un altre sentit i estigués
contraria al que la Comissió ha establert tornaria en Comissió, es a dir que tornaria al
punt de sortida.
Si arriba en Junta de Govern i es tracta i realment no s’està d’acord, tornarà a la
Comissió. S’ha fet un calendari de Comissions per a que sigui àgil i cada President te la
facultat de convocar Comissions amb la freqüència que cregui necessària.
Pel que fa a l’1%, abans estàvem amb un import superior als 300.000,- € i ara s’ha
passat a l’1%. Ara estem baixant a 110.000,- €, atès que el pressupost també ha baixat.
Però tot això haurà de passar abans per Comissió i agafem aquest compromís tots els
membres que estem aquí presents. No agafarem cap acord en Junta d’adjudicació de
80.000 € o 90.000 € sense que abans no hagi passat per Comissió.
Pel que fa als plans parcials es un tema d’agilitat per poder començar a enllestir els
projectes però també passaran per Consell de Comú a efectes de publicació.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS diu,
Inclòs dins de les propostes de la Junta de Govern entenc.
L’Hble. Sr. David BARÓ contesta,
Si, si tot això passarà per Consell de Comú.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS afegeix,
Nosaltres el que proposem es treure-ho de les facultats de la Junta de Govern.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Bé, es un tema que es pot revisar més endavant.
Aquest punt s’aprova per majoria, amb 9 vots favorables de Ciutadans Compromesos i
3 vots en contra de Moviment Massanenc.
Recursos Humans
000004/2012-PROPDEP
Recursos Humans
S’acorda aprovar les retribucions dels membres del Consell de Comú, s’han mantingut
les mateixes establertes en la forquilla del mandat anterior:




Cònsols:
Consellers delegats o presidents:
Consellers:

4.600 €.
1.615 €.
1.145 €.

I, com a mesura de contenció de despesa, s’acorda eliminar la 13ena paga dels Cònsols i
Consellers de Comú, el que representa una reducció d’un 8,33% dels seus salaris.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Com bé sabeu, això s’ha de passar pel Consell de Comú, el pressupost està també
contemplat en aquest sentit. Les forquilles salarials es van establir l’any 2008, el Comú
de La Massana es va situar sempre a la banda mínima. Hi ha uns mínims, hi ha uns
màxims. Fins ara hi havia 13 pagues, també es podia incrementar amb l’IPC, aquí el que
aprovarem es la eliminació, com a mesura de contenció de la 13ª paga, això vol dir que
els 12 càrrecs polítics passarem de percebre 13 pagues a percebre’n 12 pagues. Això
d’entrada suposa una reducció del 8,33 % de les compensacions de funcions que rebem,
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i a més a més pel fet de no incorporar un Conseller a ple temps, cosa que si que hi havia
en l’anterior mandat, arribem a una reducció de la despesa pel que fa a compensacions
de funcions amb un 10,8%, perquè tingueu una idea estalviarem per any uns 43.442,- €.
Es el que es va parlar amb reunió de Cònsols, el que es tracta es de donar l’exemple,
estem en uns moments complicats i per tant el que fa el Comú de La Massana és una
rebaixa del 10,8% del capítol destinat a compensació de funcions.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS intervé dient,
Nosaltres, Moviment Massanenc creiem que es un exemple poc significatiu donada la
conjuntura actual. Volem ser coherents amb el que varem dir a la campanya. Nosaltres
defensàvem un estalvi d’un 30% que em sembla que s’hi hagués pogut arribar. El
moment es complicat, entenem que l’esforç no es suficient i per tant votarem en contra
d’aquesta mesura.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Aquí també recordar que estem parlant de salaris bruts.
Per tant s’aprova aquest punt per majoria, amb 9 vots a favor i 3 vots en contra de
Moviment Massanenc.
Administració general
000005/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
Vist l’article 22 del Capítol segon i els articles 34 i 35 del Capítol tercer del Codi de
l’Administració,
Atenent al que estableix l’article 10 punts 3 i 4 del Capítol IV de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels Comuns,
S’acorda delegar la signatura de l’Hble. Cònsol Major a l’Hble. Sr. Cònsol Menor, a
l’Hble. Sra. Consellera Major i a l’Hble. Sr. Conseller Menor, dels documents següents:
- Certificats per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica.
- Certificats d’altes, baixes i modificacions del cens de població.
- Certificats de convivència.
- Certificats de fe de vida.
- Certificats de residència.
- Certificats de no deute.
- Certificats de propietat.
- Correspondència ordinària del Comú.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Es tracta de donar més agilitat i de no bloquejar el dia a dia en el cas que hi hagués una
reunió o una absència que pogués impedir de firmar aquests documents.
S’aprova el punt en qüestió per unanimitat.
Administració general
000005/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
Atesa la voluntat d’agilitar els tràmits administratius i prestar un millor servei als
ciutadans que s’adrecen a les oficines comunals,
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Vistos els articles 34 i 35 del Codi de l’Administració,
S’acorda delegar indistintament a la Sra. M. Rosa Ribera Ambatlle, Secretària General,
a la Sra. Mònica Rogé Pujal, Adjunt Cap d’Administració i a les Administratives
adscrites al Servei de Tràmits, les senyores:
.- Claudia Alexandra Ramos Felix
.- Maria Carme Bernad Tormo
.- Tània Prat Vidal
La signatura dels documents següents:
.- Certificats de residència
.- Certificats de baixa del cens de població
.- Certificats de convivència
.- Certificats de fe de vida
.- Certificats de no deute
Tanmateix s’acorda delegar a l’Adjunt Cap d’Administració, la Sra. Mònica Rogé Pujal,
la signatura de resolucions de sol·licituds, en cas d’absència de la Secretària General.
S’aprova per unanimitat aquest punt.
Administració general
000173/2011-PROPDEP
Administració General i secretaria
L’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, Cònsol Major acorda delegar les funcions en la
celebració de matrimonis civils, de forma individual i indistinta als membres del
Consell de Comú:
Hble. Sr. Raúl Ferré Bonet
Hble. Sra. Olga Molné Soldevila
Hble. Sr. Miquel Llongueras Lluelles
Hble. Sra. Sandrina Bonet Sovilla
Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
Hble. Sra. Jael Pozo Lozano
Hble. Sra. Maria Pilar Gabriel Bernad
Hble. Sr. Luis Miguel Ribeiro Leite
Hble. Sr. Robert Albós Saboya
Hble. Sr. Jordi Serra Malleu
Hble. Sr. Robert Call Masia
S’aprova també aquest punt per unanimitat.
Administració general
000003/2012-PROPDEP
Administració General i secretaria
D’acord amb els articles 29 i 31 dels estatuts de Vallnord, S.A. s’acorda nomenar a
l’Hble. Sr. Sergi BALIELLES SAGARRA, Secretari del Consell d’Administració de
dita societat.
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L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Aquí hi ha uns Estatuts i atès que s’ha de fer aviat un Consell de VALLNORD s’ha de
nomenar el secretari tal com indiquen els Estatuts.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS diu,
Ens agradaria participar a VALLNORD i demanaríem de revisar els estatuts de la
societat i d’integrar la participació de les minories a VALLNORD.
L’Hble. Sr. David BARÓ afegeix,
Prenem nota, sabeu que és una societat que hi ha dos accionistes, els Comuns de La
Massana i Ordino, en parlarem en Consell d’Administració i ja us informarem de la
resposta, si es modifiquen els Estatuts o es queden tal com ara.
S’aprova aquest punt amb 9 vots a favor i 3 abstencions per part dels Consellers de
Moviment Massanenc.
Administració general
000001/2012-CONTRACTACIÓ
Administració General i secretaria
S’acorda passar l’autorització de despesa per fer l’aportació de 500.000,00 Euros a la
societat E.M.A.P, S.A.U, per cobrir les necessitats de tresoreria per fer front a les seves
obligacions, tal i com queda reflectit en el pressupost aprovat.
L’Hble. Sr. David BARÓ informa,
Com bé sabeu en el pressupost de l’any 2012 que es va aprovar a finals de desembre del
2011 es preveia una aportació de 500.000,- € cap a EMAP, forma part de la partida de
on hi ha les variacions d’actius financers.
Sabeu de que aquest hivern la temporada es fluixa, no hi ha hagut els ingressos esperats
durant la Puríssima per tant el que proposem d’acord amb el que marca el pressupost és
d’autoritzar la despesa perquè es pugui fer l’aportació a EMAP d’aquests 500.000,- €.
L’Hble. Sr. Robert ALBÓS diu,
Aquí ens oposem per una raó molt senzilla és perquè no se’ns ha demanat de participar
en l’aprovació del pressupost. Es l’eina més important que tenim per treballar i entenc
que nosaltres com a minoria haguéssim tingut que participar en l’elaboració del
pressupost i per tant votarem en contra.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Sabeu que el pressupost es va elaborar a finals de l’any 2011, es va aprovar al mes de
desembre, sempre el Comú sortint com marca la llei aprova el pressupost i tal com va
passar en el seu dia, al 2003 es va aprovar i el nou Comú quan va entrar al 2004 se’l va
trobar ja fet. S’ha de fer d’aquesta manera per poder començar a funcionar. En futurs
exercicis es tractarà en Comissions i es tindrà en compte les possibles aportacions que
pugueu fer.
S’aprova aquest punt amb 9 vots a favor i 3 vots en contra per part dels Consellers de
Moviment Massanenc.
Administració general
000006/2012-PROPDEP
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Administració General i secretaria
S’acorda donar conformitat a l’aval del Comú de La Massana, en qualitat d’accionista
únic de la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL-PAL, S.A.U. (EMAP,
S.A.U.), propietària a la vegada del 66’66% de l’accionariat de la societat
VALLNORD, S.A., a favor d’aquesta última, a renovar la pòlissa de crèdit per un
import de 1.200.000 € amb Banca Privada d’Andorra i pel percentatge del 66’66%
corresponent de la mateixa.
Es faculta l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA per a signar dit aval.
L’Hble. Sr. David BARÓ diu,
Com bé sabeu es un tràmit que s’ha d’anar fent. De fet aquest renovació es va acordar
en l’últim Consell d’Administració d’EMAP, les pòlisses de crèdit sempre arriben a
venciment, són pòlisses anuals i aquesta arriba al seu venciment el dia 14 de febrer i per
no bloquejar el correcte funcionament de la societat i tal com es va acordar durant el
Consell d’Administració de VALLNORD del mes de desembre calia fer aquesta
renovació.
S’aprova aquest punt per majoria, amb 9 vots a favor per part dels Consellers de
Ciutadans Compromesos i 3 abstencions per part dels Consellers de Moviment
Massanenc.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:45 s’acaba la reunió.

Vist i plau
El Cònsol Major,

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari

