ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2014

Avui 18 de desembre de 2014, a les 11:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una
reunió de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1
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92

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

David Baró Riba
Raül Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Miquel Llongueras Lluelles
Sandra Bonet Sovilla
Sergi Balielles Sagarra
Jael Pozo Lozano
Maria Pilar Gabriel Bernad
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Robert Albós Saboya
Jordi Serra Malleu
Robert Call Masia

El cònsol major dóna la benvinguda a tots i continua dient que aquesta Sessió de
Consell que 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 doncs es segueix
amb l’ordre del dia establert.
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, d’una aportació a EMAP, SAU.
3. Aprovació, si escau, d’una modificació del pla de pensió del Comú de La
Massana.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de
transferències als comuns, del 27 de juny.
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació tributària i l’Ordinació de preus públics
per l’any 2015, així com del calendari fiscal.
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2015.

7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 12, 19 i 26 de
novembre.

RELACIÓ D’ACORDS

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
L’Hble Sr. David BARÓ demana si hi ha alguna intervenció a fer al respecte de l’Acta
de la sessió de Consell de Comú de data 20 de novembre del 2014, que va ser transmesa
a tots els consellers amb la deguda antelació.
Al no haver-hi cap, s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació, si escau, d’una aportació a EMAP, SAU.
Administració general
000569/2014-CONTRACTACIÓ
Secretaria General
Es proposa aprovar una aportació a EMAP, SAU per un import 600.000 € per el
finançament del pla d’inversions.
El cònsol explica que aquest punt es va tractar en l’anterior Consell de Comú, en el qual
es va fer la modificació del crèdit i que avui es tracta d’autoritzar la despesa que, tal i
com marca la Llei de finances comunals, s’ha de fer en dos vegades vist que l’import és
superior al 1% de la despesa.
No havent-hi cap demanda d’aclariment s’aprova aquest punt per unanimitat.
3. Aprovació, si escau, d’una modificació del pla de pensió del Comú de La
Massana.
Recursos Humans
000568/2014-CONTRACTACIÓ
Recursos Humans
Es proposa aprovar la modificació del pla de pensió del Comú de La Massana per
adaptar-lo a la normativa de l’IRPF.
El cònsol explica a la corporació que el pla de pensions existeix des de fa anys i que,
com és del coneixement de tots, amb l’entrada en vigor del IRPF hi ha canvis a fer.
Informa que a la pagina 4 del reglament en el seu punt 4 on exposa: “les prestacions
consistents en el reconeixement econòmic a favor de les persones beneficiàries d’aquest
pla de pensions es satisfaran si s’esdevenen les contingències següents: (s’ha afegit)
...quan el partícip traslladi la seva residència fiscal fora del territori andorrà”. Atès que
aquesta nova Llei de l’IRPF entra en vigor el proper dia 1 de gener de 2015, s’ha tingut
que procedir a la present modificació.
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, es procedeix a la seva votació i
s’aprova per unanimitat.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de
transferències als comuns, del 27 de juny.

Administració general
000130/2014-PROPDEP
Administració General i secretaria
Es proposa aprovar la proposició de Llei qualificada de modificació de la llei 10/2007,
de 17 de maig, qualificada de modificació de la llei qualificada 11/2003, de modificació
de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny.
El cònsol exposa que és un tema d’actualitat, del qual ja s’ha parlat. De fet tots els
Comuns ara ho estan passant pels seus respectius Consells de Comú, se’n va parlar
també en Comissió Transversal, és una voluntat de tots els Comuns que s’entri a tràmit,
si pot ser abans de final d’any, sempre i quan tots els 7 Comuns ho hagin aprovat pels
seus respectius Consells de Comú. Es tracta de modificar l’article 7 sobre el destí de les
transferències als comuns, contemplades en la present Llei i objecte de la corresponent
partida pressupostària, destinades al finançament de les despeses generades per a
l’exercici de les seves competències i també a la reducció de l’endeutament. El que ara
hi ha en vigor és la destinació d’un 80% a inversió, i aquesta és una voluntat dels
Comuns i també és fruit d’aquest acord institucional que es va fer amb Govern, ara fa
uns mesos. D’altra banda també s’afegeix una disposició addicional primera que diu que
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tots els romanents d’inversió pendents d’aplicar,
d’acord amb la normativa anterior, queden liquidats a tots els efectes.
El cònsol demana si hi ha alguna intervenció al respecte i es sotmet la proposta a
votació. No havent-hi cap demanda d’aclariment s’aprova per unanimitat.
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació tributària i l’Ordinació de preus públics
per l’any 2015, així com del calendari fiscal.
Intervenció
000129/2014-PROPDEP
Intervenció
Es proposa aprovar l’Ordinació tributària i l’Ordinació de preus públics per l’any 2015,
així com el calendari fiscal pel mateix any segons el detall següent:

02/03/2015
02/03/2015
04/05/2015
04/05/2015
01/06/2015
01/06/2015

Fi període
voluntari
02/04/2015
02/04/2015
04/06/2015
04/06/2015
01/07/2015
01/07/2015

01/09/2015

01/10/2015

Taxa d'Higiene i enllumenat titulars de radicació activitats
comercials, empresarials i professionals

01/09/2015

01/10/2015

Rètols indicadors, identificadors i publicitaris

01/09/2015

01/10/2015

Data Emissió
Impost tradicional del Foc i lloc
Taxa d'Higiene i enllumenat persones censades al Comú
Impost sobre els rendiments arrendataris
Guals i reserves especials
Impost sobre la propietat immobiliària
Taxa d'Higiene i enllumenat titulars segones residències
Impost de radicació activitats comercials, empresarials i
professionals

L’Hble. Sr. David BARÓ pren la paraula i diu que tant l’Ordinació tributària com
aquesta Ordinació de preus públics s’ha transmès a tots els Consellers de Comú d’acord

amb aquest acord de fer-ho de forma electrònica, digital, per estalvia paper. Comenta,
abans de passar la paraula al Conseller de Finances que tant la Ordinació tributària com
la Ordinació de preus públics es manté com la d’aquest any, no s’augmenten ni els
preus, ni les taxes, ni els tributs per vuitè any consecutiu.
Tot seguit, cedeix la paraula al Conseller de Finances, l’Hble. Sr. Miquel
LLONGUERAS que exposa:
El pressupost 2015 s’ha confeccionat seguint la línia fixada en el pla de viabilitat, amb
l’objectiu d’assolir una reducció progressiva en les despeses de funcionament, destinant
a inversió l’estalvi que se’n generi, i garantint una rebaixa del deute.
Per al pròxim exercici, la previsió de les despeses és de 12.138.841,74 euros, mentre
que s’esperen uns ingressos de 12.190.682 euros. Per tant, es preveu tancar l’any, de
nou, amb un superàvit, que en aquest cas se situaria en 51.840,26 euros.
D’altra banda, cal remarcar la rebaixa de l’endeutament en 2,1 milions d’euros, dels
quals 1,7 correspondran a la reducció d’EMAP i 908 mil euros del Comú.
Aquesta tendència decreixent ens fa preveure que en quatre anys l’endeutament global
del Comú s’haurà rebaixat més de deu milions d’euros, a banda de l’operació d’emissió
i subscripció de participacions d’EMAP per part de les entitats bancàries del país, que
va permetre reduir el deute de l’estació en 19 milions d’euros més i alhora enfortir el
patrimoni net de la societat. D’aquesta forma, es preveu que en 4 anys el deute total
passi dels 43 milions als 14 milions d’euros, segons la Llei de finances comunals.
Tot seguit exposaré amb detall els diferents capítols, del qual un dels aspectes més
destacats és que durant el 2015 es preveu un retorn de capital de 908 mil d’euros, i una
previsió per la compra d’accions preferents d’EMAP d’ 1,5 milions d’euros.
El projecte de pressupost per l’exercici 2015 s’ha realitzat tenint en compte la
conjuntura econòmica actual, seguint els mateixos paràmetres dels anys anteriors,
perquè s’ha demostrat que els criteris aplicats són eficients i realistes.
El projecte preveu un superàvit pressupostari de 51.840,26 €. Serà el sisè pressupost
consecutiu que pretén gastar menys del que s’ingressa.
El 7% del pressupost es destina a l’amortització de l’endeutament. La xifra que es
retornarà serà de 908 mil d’euros. El capítol que més augmenta és el d’actius financers;
assolint el 19% del pressupost total de la despesa, que inclou 908.000 € del retorn de
deute i l’1,5 milions d’euros per a l’adquisició de participacions preferents d’EMAP que
van ser subscrites per les cinc entitats bancàries del Principat.
A) Projecte del Pressupost de despeses:
1)

Despeses d’inversió
La previsió de les despeses d’inversió del 2015 son de 1.597.765,14 euros (191,69%
més que en el pressupost 2012).
El capítol d’inversions es destinen a:
 Millores en la xarxa d’aigua i clavegueram (xarxa de clavegueram de Roureda
de Rull a Sispony, pluvials zona urbanització Súper Pal, inversions de reposició
de diferents punts de la xarxa d'aigua i clavegueram, comptadors i utillatge, i 3ª
fase de la xarxa de col·lector del riu dels cortals d'Anyós).
 Xarxa enllumenat (instal·lació de nous fanals i quadres d'enllumenat).
 Eixamplament de la carretera de l’Aldosa (fase 3) i carretera de Setúria.
 Pla d’Embelliment de Pal (7ª fase de l'empedrat del carrer Font del Babot).

 Millores energètiques a l’edifici administratiu
 Acabament de les obres de l’edifici dels Arcs (planta 4ª, 5ª i 6ª destinada a l'ampliació de
l'Esplai, Punt Jove i sala polivalent).
 Renovació de voravies a diferents punts de la Parròquia.
 Millores als parcs infantils (un nou parc i reposició de jocs dels parcs existents a la
parròquia).
 Mobiliari urbà (papereres, bancs, casetes per a contenidors, contenidors per la recollida
selectiva).
 Equipament i maquinària per al departament de la via pública (una nova màquina
d'escombrar, bufadors, carret i desbrossadores).
 Noves parades de bus cobertes.
 Adequació de l'espai de control del servei de circulació.
 Instal·lacions de càmeres i tancament d’una part de l'aparcament d'Arinsal.
 Equipaments informàtics (millores programa de gestió i equipaments pel departament de
circulació, programari per a la gestió i control de les incidències de la via pública i del medi
ambient, equips informàtics per el nou esplai, sistema de seguretat a la biblioteca, 2ª fase de
la implantació de la gestió econòmica i canvis en el sistema tributari i millora en el sistema
de virtualització.
 Millores al Parc natural del Comapedrosa (Obertura de la caseta del Parc, millores en la
senyalització del Parc, i actuacions a l'estany de les truites).
 Creació d'una mini-deixalleria urbana.
 Abocador Comunal.
 Mobiliari del nou centre de l'esplai situat a l' edifici dels Arcs i mobiliari per a l'esplai
juvenil.
 Mobiliari destinant als horts socials (caixes, prestatges).
 Equipament i mobiliari per a la biblioteca (bústia retorn documents i ampliació del fons
biblioteca).
 Mobiliari funcional de la sala polivalent del nou edifici dels Arcs.
2)

Despeses de funcionament
Les despeses corrents disminueixen en globalitat respecte l’any 2014 d’un 1,21%. (-11
% respecte pressupost 2012).

a)

Les despeses de personal es redueixen un -1.90% respecte al pressupost de
l’any anterior (-5,16 % respecte pressupost 2012).
Aquestes són les mesures que mantenim:
• Congelar el complement de millora (GADA).

• Congelar tots els conceptes retributius dels funcionaris i agents de
l’administració de caràcter indefinit.
• Reducció de les contractacions de personal temporer.
• Congelació de les compensacions de funcions dels polítics.
• Eliminació de la paga extra de Nadal dels polítics.
b)

El capítol de consums de béns corrents i serveis: aquest capítol experimenta
un augment del 1,36%, l’increment es deu a l’ajustament en les previsions de les
diferents partides. (un -10,6% respecte 2012)
Destaquem les partides següents:
477.134,87 euros per al lloguer de terrenys, elements de transport, maquinària, edificis i altres
construccions i el cànon previst per la SDADV.
424.598,28 euros en subministraments (enllumenat públic, carburants de locomoció i
calefacció, utillatges, material d'oficina, serveis telefònics).
227.204,71 euros en reparació i conservació d’edificis i altres construccions, maquinària i
elements de transport.
1.423.850,00 euros en els treballs realitzats per altres empreses (treta de neu, controls de
potabilitat d’aigua, recollides selectives d’escombraries, menjador Casa Pairal, estudis tècnics i
jurídics, neteja de boscos, aparcaments verticals, despeses de comunicació, neteja d’edificis
públics, manteniment d'aplicacions informàtiques).
513.408,00 euros en concepte d’altres serveis que engloba els diferents actes culturals, socials
i turístics que es realitzen a la parròquia. (Andoflora i Mercat de Nadal, Escola de música,
esports d’estiu, activitats extraescolars, promoció de la parròquia, Cos de voluntaris per la
natura).
173.060,78 euros en altres despeses de consums corrents (primes assegurances,transport
parroquial, tributs, nous serveis).

c)

d)

Les despeses financeres previstes són de 130.520 € i es componen
majoritàriament dels interessos derivats del préstec del projecte del telecabina i del
Centre turístic i cultural “Les Fontetes”.
Transferències corrents
Es preveuen crèdits per realitzar transferències corrents per un valor de 851.000,00
euros, que representen una disminució del 3.83% respecte a l’any 2014.
Destacarem l'aportació a la Llar d'infants d'un import de 216.000,00 euros, l'aportació
per realitzar els diferents esdeveniments esportius per a la promoció de la parròquia que
ascendeix a 300.000,00 euros, i l'aportació a l'Esquí Club Arinsal-Pal d'un import de
100.000,00 euros.

3)

Actius financers

Aquest capítol ascendeix a 1.461.500,00 euros, i correspon a l'adquisició per part del
Comú de les participacions subscrites a nom de les diferents entitats bancàries del
Principat, d'acord amb el fulletó relatiu a l'emissió de participacions preferents
d'Estacions de Muntanya Arinsal /Pal, S.A.U de data 30 de desembre del 2013.
4)

Passius financers
La dotació pressupostària de passius financers ascendeix a 907.513 €. En aquest capítol
pressupostari és on s’hi troben els recursos destinats a l’amortització dels préstecs.

B) Projecte del Pressupost d’ Ingressos:
Els ingressos corrents previstos ascendeixen a 6.217.118 € i els ingressos de capital a
5.973.564 €. Un any més, i per 8è any consecutiu, no s’augmenten els impostos ni les
taxes.
1)

Impostos directes
Dins el capítol d’impostos directes es preveu recaptar la quantitat d’1.943.147 euros, un
0,61% menys en relació al previst a l'exercici anterior.
Aquest ajust es deu a la previsió de liquidació de l’exercici 2014.

2)

Impostos indirectes
El capítol d’impostos indirectes inclou la recaptació de l’Impost de Transmissions
Patrimonials previst en 360.000 Euros, calculat en base al previst liquidar durant l’any
2014, sense tenir en compte la disposició transitòria de la llei 10/2014.

3)

Taxes i altres ingressos
Les taxes i altres impostos (2.104.049 euros) experimenten una disminució respecte a
l’any anterior d’un 1,61% degut bàsicament a la previsió d’ingressos derivats de la
construcció (abocadors, drets de construcció entre altres).
S’ha tingut en compte a l’hora de fer la previsió el previst liquidar durant el 2014,
aplicant un coeficient corrector, seguint el criteri de prudència emprat en els demès
capítols d’ingressos.
També s’ha tingut en compte, pel que fa als ingressos derivats de l’abocament de terres,
un informe tècnic independent, i aplicant tanmateix un coeficient corrector a les
previsions extretes del mateix.

4)

Transferències corrents
Es preveu rebre en concepte de transferències corrents la quantitat de 1.748.391 euros
(Llei de transferències, taxa de tinença de vehicles, conveni de l’escola d’art amb
Ordino, col·laboracions d’entitats privades destinades a projectes de joventut i medi
ambient)

5)

Ingressos patrimonials

Els 61.531 Euros previstos en el capítol d’ingressos patrimonials, es componen de les
diferents concessions administratives atorgades i contractes de lloguer vigents.
6)

Transferències de capital
En concepte de transferències de capital es preveu rebre la quantitat de 5.973.564 euros
(Llei de transferències) d’acord amb la informació obtinguda, del projecte de Llei del
pressupost per a l’exercici 2015 del Govern d’Andorra.
En conclusió, el pressupost 2015 preveu un resultat pressupostari de superàvit
(51.840,26 €). Pel 2015 també preveiem gastar menys del que ingressem, continuem en
la línia dels exercicis anteriors perquè tenim garanties que s’obtenen resultats
pressupostaris positius, garantint tots els serveis i prestacions als ciutadans. Aquest
pressupost és fruit del treball de les 9 comissions del Comú, durant els darrers 11 mesos
d’aquest exercici 2014.
El cònsol demana si algú vol fer alguna intervenció.
Demana la paraula l’Hble. Sr. Jordi SERRA que exposa:
En aquest pressupost 2015 es pot apreciar clarament que és una continuació del 2014 i
2013 i una inflexió sobre el 2012. En aquell moment, si Vostè ho recorda i mirem les
Actes, ja li vam fer tota una sèrie de recomanacions i si veiem en els anys passats moltes
de les coses que li vam proposar Vostè les a anat introduint. Poc a poc anem cap a bon
camí, devem menys diners i segurament que d’aquí a 1 any la situació estarà molt
millor. No tenim res a dir sobre els pressupost, hem participat a totes les comissions.
L’única cosa que ens quedaria, i no perquè Vostès no ens ho van permetre, és haver
pogut introduir un programa d’inversió nostre. Estem totalment d’acord amb les
inversions proposades a les diferents comissions. Les mesures preses, de forma
encertada, en el sentit de rebaixar les relacions especials i d’aquesta forma fer mes
confiança en el equip comunal i en el personal fix que té.
L’Hble. Sr. SERRA demana al cònsol de poder parlar dels pressupostos d’EMAP i
VALLNORD i essent la resposta afirmativa continua dient:
Comenta que una part molt important d’aquest pressupost va penjada dels resultats de
les estacions d’esquí i de la societat EMAP. La societat EMAP, el punt d’inflexió
important que hi ha hagut, que ja en varen parlar l’any passat, va ser el moment on es va
poder arribar a un tracte amb la banca i es va poder treure uns actius financers diferents
als que es tenen i llavors tenir una substancial millora del comportament financer de la
societat EMAP pels propers anys, i sobretot el seu nivell de càrrega. A partir d’aquell
moment s’han fet canvis importants dins la societat, dins el Consell d’Administració:
s’ha professionalitzat amb dos membres, un dit passant ja feia molts anys que estava a
l’interior del Consell d’Administació, i un membre totalment nou a nivell de la
restauració, són punts on han donat suport i on continuaran donant el seu suport.
Donem tot el suport a l’equip polític vist que els progressos han sigut importants.
Demanem que es sigui molt cautelós a nivell dels ingressos ja la temporada serà més
curta, problemes amb destinacions de fora d’Europa, etc.
En quant a la societat VALLNORD continuem reclamant que volem fer part del Consell
d’administració, cosa que no se’ns permet segons els estatuts. Insistim que per controlar
EMAP s’ha de poder tindre també un peu a dins de VALLNORD, perquè és la
comercialitzadora, és qui aporta els clients i una part de la minoria tindria que tenir veu i

vot en aquesta societat. És una societat important, amb una facturació que a nivell de
VALLNORD representa el 50% dels nostres ingressos, motiu pel qual creiem què
hauríem de tenir paraula.
A nivell de VALLNORD hem vist què es preveien vàries actuacions i inversions.
M’han anat dient, no sé si és veritat, diu la “vox populi” que s’havia parlat al Consell
d’administració d’EMAP sobre les noves tarifes i que la nova política de preus va
encaminada a elevar el preu mig del forfet, la qual cosa fa molts anys que ho demanem i
sembla ser que aquest any hi va encarat. La política de preus sembla haver canviat i que
hi hauria algun “tour” operador o algun agent de viatges que fa molt temps que
treballava sobretot a nivell de l’estació de Pal que, vista aquesta pujada de preus han
amenaçat que no vindrien a esquiar a l’estació. Encaminat a apujar el preu mig teniu el
nostre suport. La petita inversió que vostès inclouen en el pressupost de VALLNORD
sobre la modificació, la millora o la modernització de la central de reserves on-line, és
l’única arma que tenim per poder vendre directament i, en el millor dels casos, poder
arribar nosaltres directament al client. És important que s’inverteixi en la central de
reserves, és important que la central de reserves on-line sigui de les més modernes i si
això val diners, que es gastin aquests diners, que val la pena per què això és el nostre
futur, cada vegada no podem estar a les mans ni de “tour” operador ni de gent que ens
pugui dir el què hem de fer a casa nostra i encara menys que siguin intermediaris amb el
client final.
El cònsol major pren la paraula i demana si tota la anterior exposició vol dir que votaran
a favor del pressupost.
L’Hble. Sr. Serra respon que aquesta és l’arma que té el cònsol, però a favor a favor...
podran donar suport, no hi votaran en contra però a favor tampoc. Des del primer dia
fins a l’últim hem passat de votar-li en contra a abstenir-nos i a dir-li que les coses
s’estan fent ben fetes.
L’Hble. Sr. David Baró diu que celebra que estiguin satisfets amb aquesta elaboració
del pressupost, que no deixa de ser dels 4 anys, que es fa des de les diferents comissions
del Comú i que no s’ha canviat la manera de fer-ho en aquest any respecte als altres
anys. Pel que fa EMAP hem parlat àmpliament, el pressupost és el que es va aprovar en
el seu Consell d’administració per unanimitat. Al Consell d’administració d’EMAP hi
són presents tots els membres del Comú, majoria i minoria, i es basa no en criteris
polítics sinó en criteris professionals. Des d’EMAP es té una bona visió del què es fa a
VALLNORD, tota la seva política es marca des d’EMAP. En definitiva creu que és un
bon pressupost, és realista, és tocar de peus a terra, és no gastar més del què s’ingressa a
tots els nivells tant al Comú com a EMAP, com també a VALLNORD. Tanquem la
temporada amb beneficis a EMAP, poquets però s’ha canviat la tendència.
VALLNORD també fa 2 o 3 temporades amb un pressupost d’ingrés i despesa
equilibrat i no genera dèficit. Tots plegats hem d’estar satisfets amb els resultats de la
feina que es fa des dels diferents departaments del Comú és bona. Reconeix que aquest
any ha sigut una bona sorpresa el fet de que, en el moment de passar el pressupost a
Intervenció, només hi havia una petita oscil·lació d’uns 70.000 euros. Això vol dir que
tot està molt assentat, que tothom toca de peus a terra amb molt de rigor i es fan les
coses necessàries, però sense estirar més el braç que la mànega. Com veieu aquest
pressupost té un superàvit i té una dada molt significativa i és que la despesa únicament
un 80% es destina a despesa de funcionament i la resta és retorn d’endeutament.
Es sotmet el pressupost a votació i queda aprovat per 9 vots a favor i 3 abstencions.

Es sotmet també a votació l’Ordinació tributària i la de preus públics que queden
aprovades per unanimitat.
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2015.
Intervenció
000128/2014-PROPDEP
Intervenció
Es proposa aprovar l’Ordinació del pressupost per l’exercici 2015.
Aquest punt s’ha tractat amb el punt anterior.
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 12, 19 i 26 de
novembre.
El cònsol demana si hi ha algun aspecte a tractar sobre els acords presos en aquestes
Juntes i no havent-hi cap es dóna la corporació per assabentada.
L’Hble. Sr. David BARÓ agraeix a tots la bona feina que s’ha fet en els 12 mesos, des
del tancament de l’any anterior i desitja un Bon Nadal a tothom.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 11:41 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

