ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 25 DE FEBRER DE 2016
Avui 25 de febrer de 2016, a les 12:00 te lloc a Casa Comuna de La Massana una reunió
de Consell de Comú:
ASSISTEIXEN:
1

Cònsol Major

David Baró Riba

2

Cònsol Menor

Raül Ferré Bonet

3

Consellera Major

Olga Molné Soldevila

4

Conseller Menor

Sergi Balielles Sagarra

5

Capitana

Eva Sansa Jordan

6

Consellera

Jael Pozo Lozano

7

Conseller

Josep Maria Garrallà Subirana

8

Consellera

Natalia Fanny Cusnir Capoccia

9

Conseller

Sergi Gueimonde Bujaldon

90

Conseller

Albert Esteve Garcia

10

Consellera

Francisca Guerrero Lopez

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Consellera

Cristina Romero Ayuso

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. Aprovació, si escau, d’una aportació a la societat EMAP
3. Aprovació definitiva, si escau, del Pla d’Ordinació i Urbanisme Parroquial de
La Massana POUP
4. Proposta de rebutjar un llegat
5. Aprovació, si escau, de la regularització de fitxers de dades personals
6. Proposta de nomenament i presa de jurament de la secretària general interina
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 27 de gener, 3 i
10 de febrer
RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió de Consell de Comú de data 12 de febrer del
2016.
2.

Aprovació, si escau, d’una aportació a la societat EMAP

Comerç, Turisme i Comunicació
000120/2016-CONTRACTACIÓ
Comerç, Turisme i Comunicació
Es proposa aprovar una despesa de 300.000 € en concepte d’aportació a la societat
EMAP, SAU per la temporada 2016, per esdeveniments, promoció, etc, pels
esdeveniments següents:
Esdeveniment

Aportació

Maxiavalanche

45.000,00 €

Patrocini federació bici

12.000,00 €

Proves BTT estiu

82.000,00 €

Volta als Ports

5.800,00 €

Skyrace Comapedrosa

20.000,00 €

Copa del Món BTT

100.000,00 €

Mega2RXEnduro

20.000,00 €

Concentració motos

6.000,00 €

Concentració minis

1.200,00 €

Excalibur Race

4.000,00 €

FAM Vertical Arinsal

4.000,00 €

Total

300.000,00 €

El cònsol cedeix la paraula a l’Hble. Sr. Sergi Balielles, conseller de Turisme, qui diu:
Només dir que aquest pressupost segueix una miqueta la línia dels anys anteriors.
Lògicament l’aposta ferma que es va fer fa uns anys, amb la dinamització i sobretot
reactivació de la parròquia, sobretot a l’estiu. Per aquest motiu es fa aquesta aportació
de 300.000 € a la societat EMAP. Des d’aquí el que podem fer és administrar aquests
diners amb una sèrie d’esdeveniments que ens permetin dinamitzar la parròquia a l’estiu
com allargar la temporada. Crec que aquest punt és molt important ja que l’any passat
vam fer els Mundials de BTT a principis del mes de setembre. Això ens va permetre
allargar la temporada d’estiu. Aquest any tornem a tindre a dintre d’aquest pressupost
una partida pressupostària per acabar de tancar el pressupost de la Copa del Món de
BTT, que es farà el 3 i 4 de setembre. Això ha de tornar a permetre aquest 2016, allargar
i estirar una miqueta la temporada d’estiu que com ja sabeu cada any ha anat minvant i
que ja fa un parell o tres d’anys que a la nostra parròquia, i gràcies a aquests esforços
que està fent el Comú hem aconseguit tenir els turistes més temps hostejats a la
parròquia. Només un petit detall que crec que és important, després anirem veient a les
properes comissions de Turisme, aquest pressupost és orientatiu. Hi ha una sèrie de
partides aquí que no tenim del tot tancades, anirà passant per Comissió de Turisme cada
cop què es vagin tancant aquests pressupostos. Hi podrà haver unes petites variacions
sobre els imports que tenim aquí marcats. El gruix del pressupost de 100.000 € si què no
variarà, el que si que pot variar és alguna petita partida que s’ha fet una reserva i al final
serà més baixa o més alta. Això ja ho anirem treballant tots els membres que estem a la
Comissió de Turisme durant els propers mesos.
El cònsol agraeix la intervenció del conseller de turisme i demana si hi ha alguna
intervenció al respecte i, no havent-hi cap, es sotmet la proposta a votació. S’aprova per
unanimitat.
3. Aprovació definitiva, si escau, del Pla d’Ordinació i Urbanisme Parroquial de
La Massana POUP
Serveis Públics
000099/2014-PROPDEP
Serveis Públics
URBANISME I LÍMITS PARROQUIALS
Vist que en data 16 d’abril de 2015, el Consell de Comú en la seva sessió ordinària va
acordar aprovar provisionalment la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial
de La Massana (POUP), de conformitat amb l’establert en l’article 98 de la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme.

Vist que en data 17 de febrer de 2016, el Govern va acordar informar favorablement la
primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de La Massana (POUP).
Atès el que disposa l’article 100 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.
Es proposa:
1. Aprovar definitivament el Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial de La Massana
(POUP), amb tots els documents que el componen, el qual entrarà en vigor el dia
següent de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
2. Informar que totes les persones interessades podran presenciar-se al Comú de La
Massana, en horari d'oficina, a fi de poder consultar el Pla d'Ordenació i Urbanisme
Parroquial.
El cònsol major exposa que ja es va fer l’aprovació provisional l’any passat, però avui
ja és el tràmit d’aprovació definitiva.
Per tant passa el torn de la paraula a la consellera d’Urbanisme, la Sra. Olga Molné, qui
agraeix i diu:
Recordem doncs, que la revisió del Pla d’Urbanisme es va aprovar de forma provisional
el mes d’abril del 2015. La revisió inclou la rebaixa del 15% al 5% de la cessió
obligatòria, també la rebaixa de la parcel·la mínima que va passar de ser de 600 m2 a
400 m2. Es va reduir considerablement les unitats d’actuació, de manera a facilitar el
desenvolupament urbanístic i es va suprimir un vial que partia o dividia el prat del Colat
en dos, i es va fer per salvaguardar aquest espai verd i lúdic que és molt apreciat per tots
els Massanencs, i per la gent d’Andorra en general. Aleshores es va buscar un vial
alternatiu. A partir d’aquella revisió provisional s’han seguit els passos marcats per la
Llei i avui, com que el Govern ja ha emès tots els informes favorables, ja estem en
situació d’aprovar definitivament els canvis que es van dur a terme i d’aixecar
temporalment la suspensió de llicències.
El cònsol agraeix la intervenció de la consellera i dóna la paraula al conseller de
l’oposició, Sr. Albert Esteve qui diu:
Com ja li vaig avançar és un punt de l’ordre del dia on no li donaré suport,
principalment per la reducció del percentatge de sessió del 15 al 5%. Són diferències
problemàtiques amb les quals hem de ser conseqüents. El vostre programa es basava en
sostenibilitat econòmica, social i medi ambiental. Aquesta mesura, aquesta reducció de
percentatge si be pot a curt termini beneficiar les finances comunals, facilitar a que es
desenvolupin unitats immobiliàries i ajudar un sector molt tocat per la crisis econòmica,
com és el de la construcció. Tindrà, no obstant, conseqüències a llarg termini. Doncs de
minvar la disponibilitat de sol públic per a equipaments, ja sigui per a futurs projectes
de la pròpia corporació, com de projectes a nivell nacional. Hagués entès, en aquest
sentit, un rebaixa temporal transitòria com a mesura d’activació per a aquest sector.
Hagués entès també una revisió dels percentatges en cessió segons el tipus de zona, com
consolidat i urbanitzable per exemple. Però la revisió del POUP què avui la majoria
aprovarà, disminuirà, dividirà per tres la disponibilitat futura de sol per equipaments
públics. Les decisions polítiques com aquesta tenen conseqüències molt més enllà del
present mandat. S’està definint quina Massana volem que heretin els nostres fills. I
aquesta, al meu entendre, serà menys sostenible social i medi ambientalment. Aquesta
mateixa preocupació que expresso ha fet palesa a la comissió tècnica d’urbanisme que
demana que el Comú de La Massana es comprometi a garantir la disponibilitat de sol
públic per a futurs projectes d’interès nacional. Per això demano, demano a la Sra.

Consellera com té pensat fer front a aquest compromís. I si em convenç doncs... poder
m’abstindré i no votaré en contra. Solucions entenc que en hi ha, sempre es poden fer
convenis amb els particulars per buscar sol per equipaments públics, ja siguin d’interès
tant comunal com nacional. Per l’experiència passada, la pròpia Massana ens demostra
que aquestes negociacions poden portar a desfigurar urbanísticament la nostra
parròquia.
El cònsol agraeix la intervenció del Sr. Albert Esteve, conseller de la minoria i dóna la
paraula a la consellera d’Urbanisme, Sra. Olga Molné, qui diu:
Considerem que les manifestacions del Sr. Esteve obren un fals debat. I perquè? Doncs
per què els equipaments són necessaris a proximitat dels nuclis urbans, al mig del poble,
a prop del poble. I en aquestes zones el terreny privat és consolidat, el que implica que
quan un privat edifiqui faci la cessió en diners, faci la cessió econòmica i no en terreny.
Per tant el fet què en zones consolidades que és on necessitem els equipaments la cessió
hagi de ser econòmica i no en terreny implica què no puguem obtenir el sol on el
necessitem per fer aquests equipaments. Paradoxalment en les zones més aïllades, en les
zones allunyades del nucli urbà, allà el sol és urbanitzable, i allà els propietaris quan
desenvolupen tenen la obligació d’efectuar la cessió del terreny. D’aquesta manera el
Comú de La Massana s’ha trobat en l’actualitat propietari de diferents parcel·les
allunyades, molt allunyades dels nuclis urbans, on no te cap sentit efectuar un centre de
salut, ni una biblioteca, ni un esplai, ni una guarderia, ni cap equipament en general.
Perquè? Doncs per què estan en zones residencials, en zones de xaletets i en zones molt
allunyades del poble, on no tindria sentit efectuar aquests equipaments. A demés ens
trobem en la problemàtica què totes aquestes parcel·les disperses i allunyades suposen
una despesa pel Comú., per què les ha d’assegurar, les ha de netejar, les ha de mantenir i
no en pot fer res. Res de útil o, en tot cas, no pot fer equipaments. Per tant, cada vegada
que s’ha necessitat un terreny per fer un equipament al centre del poble s’ha hagut de
recorre a d’altres mecanismes, com pot ser la negociació amb els privats, els convenis,
els contractes. Tot això es va fer per poder tenir l’equipament allà on és necessari. Per
això li dic què és un fals debat, perquè finalment la rebaixa del 15% al 5% no provocarà
que tinguem menys equipaments a La Massana. Per què de totes maneres per poder fer
els equipaments quan ens interessen cal recorre a altres mecanismes que no són la
cessió obligatòria que ens imposa la Llei del sol. Moltes gràcies.
El cònsol agraeix la intervenció i torna a donar la paraula al Sr. Albert Esteve, qui diu:
Aquí poden haver equipaments que no estan al centre de La Massana com podria ser,
per exemple, una minicentral de cogeneració. En aquest cas si que ens facilitaria
disposar de més sol públic. Pel que fa la cessió econòmica, una rebaixa tan important
com és passar del 15 al 5%, potser també a la llarga, no dic immediatament per què la
construcció avui en dia es troba en període encara de dificultat. Però també
econòmicament perjudicarà a llarg termini, doncs tindran menys ingressos.
El cònsol fa la exposició final dient:
Sabeu què el Pla d’Urbanisme, al cap d’un temps es pot revisar. Avui s’aprovaria la
primera revisió del Pla d’Urbanisme de la parròquia de La Massana. Però com be sabeu
també la Llei diu què al cap de 6 anys el Comú podrà tornar a fer una revisió i per tant
podrà veure com s’ha desenvolupat aquests darrers anys i la seva evolució, i per tant
també podrà prendre l’acord de modificar el percentatge de cessió, sempre dins de la
legalitat, que ho és evidentment, això aquí ningú ho ha posat en dubte. La forquilla és
del 5 al 15%, no al 25% com sortia avui escrit Sr. Esteve. Si ens plantegem, i mirem una

mica la evolució, veiem que en tots aquests darrers 7 anys a La Massana només s’ha
desenvolupat el 01,06% del sol edificable a la parròquia. Per tant la previsió que es fa al
Pla d’Urbanisme tampoc és gaire optimista. Hem de ser molt realistes, venim d’un
entorn econòmic que tampoc és favorable i per tant si que la proposta nostra, i per això
va estar inclòs en el programa electoral ara fa 4 anys per part de Ciutadans
Compromesos, era de facilitar aquest sector, que és un dels puntals de la economia
andorrana, què és la construcció. Per això facilitar el sector per què hi hagi més
dinamisme. El Comú rebrà una mica menys de cessió econòmica en diners, és cert, però
també és cert que això permet incentivar projectes de construcció nous i això ho hem
parlat l’altre dia en comissió, hi ha 10 projectes en aquests moments què estan a l’espera
que s’aprovi aquest Pla d’Urbanisme per dinamitzar. Són xalets que es volen construir a
la Massana. Hi havia un compromís ferm tant per part nostra de què un propietari d’un
petit terreny s’hi pugui fer la seva casa. Això també facilita, en aquest sentit i també el
mateix mercat ja regula el què fa a nivell urbanístic. També comentava abans el Sr.
Esteve què s’hagués pogut fer una mica abans, i es va fer. De fet tots els Comuns van
poder optar en un moment donat no d’anar al 5% sinó de baixar al 0%, durant un
termini molt concret. La Massana va ser un d’ells. Recordeu que va ser una iniciativa
que es va parlar entre Comuns i el Govern i es va acordar, durant un cert temps, de
poder fer aquesta mesura i molts Comuns ens hi vam acollir. A La Massana vam acollirnos també a fer aquest 0% de cessió durant uns mesos, per tant i per coherència també
vol dir què és possible. Això ja va facilitar que es tiressin endavant alguns nous
projectes, que van reactivar un sector tocat per la crisis. És cert que aquesta mesura
estava en el nostre programa electoral, i per tant és també una decisió política, però que
està clarament justificada com també ho ha explicat la consellera d’urbanisme. Però
també jo voldria insistir que La Massana sempre ha sigut generosa amb el Govern en els
últims anys. Posarem un exemple: fa molts anys es va voler construir el museu arxiu
Frank Gehry de La Massana impulsat pel Ministeri de Cultura. El Comú de La Massana
va tancar acords amb els privats per alliberar un primer terreny, que va cedir al Govern,
i desprès un segon terreny també. Vam utilitzar tots els mecanismes que teniem a
l’empara de la Llei per poder desenvolupar aquest conveni, que fixava molta més cessió
que el 15% que està establert en la Llei, i es va aconseguir. Vam formalitzar els
convenis i, a més a més, vam entregar al Govern aquest terreny. Per tant el Govern
d’Andorra avui ja disposa d’un ampli terreny a La Massana per tirar endavant aquest
projecte. Tots sabem, i el Comú de La Massana no posarà pressió per què es faci aquest
arxiu nacional de Frank Gehry per què ja es va descartar. Tot i això, al cap d’un temps
una altra Ministra de Cultura va voler canviar l’emplaçament i el Comú de La Massana
es va tornar a seure i va tornar a formalitzar, a través de les eines que permet la Llei
d’urbanisme, la Llei del sol, per buscar un altre emplaçament per a aquest museu. Cosa
què després, fa 2 anys, vam tirar enrere des del Comú per que no calia que Govern rebés
dos terrenys per un mateix projecte que sabem tots que no es farà. El cas és què avui en
dia el Govern té aquest terreny, que aquest projecte no es farà i per tant tornarà al Comú
de La Massana, i el Comú de La Massana més endavant, si escau, podrà tornar a cedir al
Govern aquest terreny per algun nou projecte nacional. El Govern té a hores d’ara dos
terrenys a la Massana, sense olvidar el terreny amb un edifici construït a sobre que es
troba en estat de ruïna, i que és Casa Parramon. Sense anar més lluny, amb aquesta
revisió del POUP s’ha pogut salvaguardar el Prat del Colat eliminant un vial o encara
sense anar més lluny just aquí al costat també tindrem un espai on podríem triplicar
aquest mateix edifici i aparcament. Per què veieu el què hi ha al centre de La Massana
previst. I de fet, amb l’informe tècnic què es va transmetre a la comissió tècnica
d’urbanisme, ja hi queden definits amb tot un plànol, al plànol 6 concretament, tots els

diferent equipaments que hi ha previstos a la parròquia de La Massana. La previsió,
segons un estudi tècnic, és de que en els propers 15 anys seran més què suficients vista
la previsió què hi ha de creixement tant en població com també en desenvolupar el sol
edificable que hi ha a la parròquia de La Massana. Sobretot sense oblidar que,
evidentment, el Comú sempre tindrà la potestat d’aquí a 6 anys, per tant ens aniríem a
l’any 2022, de tornar a modificar i si cal doncs podrà decidir si, dins d’aquesta forquilla
del 5 al 15% o manté el 5, o puja al 6, o puja al 10, o torna a pujar al 15%. Però mentres
tant, en aquests 6 anys, haurem contribuït des del Comú de La Massana, amb les eines
què tenim, a mirar de facilitar i reactivar un sector molt tocat per l’economia. Si aquest
sector justament funciona una mica millor, també el Comú i el Govern tindran més
ingressos i potser llavors si que el Govern podrà tirar endavant altres projectes d’interès
nacional i potser si que algun dia podrem veure llavors l’arxiu o museu Frank Gehry a
la Massana.
Es sotmet aquesta primera revisió del Pla d’Urbanisme a votació, i s’aprova amb 10
vots a favor i 1 vot en contra. S’aprova per majoria.

4. Proposta de rebutjar un llegat
Secretaria General
000168/2012-PROPDEP
Secretaria General
Vist el Codicil atorgat en data 25 d’agost de 2011 per la Sra. Jeanne LOEB (Vídua
CAHN), mitjançant el qual es llega al Comú de La Massana la parcel·la de terreny
situada al terme d’Erts, partida del Puyol, al lloc conegut per “Camp Casal”, i el xalet
unifamiliar sobre ella bastit així com també els bens mobles que es troben en el seu
interior i en l’interior de la que constitueix la seva vivenda habitual, situada al carrer
Cantalejo número 7 de Madrid;
Vist que el llegat s’efectua amb la condició que l’immoble sigui destinat a reunir,
ordenar i preservar el mobiliari i records personals de valor museístic tant d’Andorra
com de l’estranger, per tal de destinar-los a la creació d’un museu en homenatge a la
família de la llegatària;
Atès que efectuades les comprovacions adients, valorats els béns que han estat llegats a
favor del Comú i la condició que ha estat imposada a la corporació per la legatària, en
resulta que el llegat suposa en el seu conjunt l’assumpció per part del Comú
d’obligacions de caràcter onerós que la corporació no es troba en disposició de fer front,
sense perjudici de no compartir la iniciativa tendent a la creació i manteniment d’un
museu d’aquestes característiques;
Es proposa de rebutjar el llegat i de facultar l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol
major, per realitzar els tràmits adients davant del Notari dipositari del Codicil i davant
de l’hereva.
El cònsol major intervé per dir que queda ben clara l’exposició de motius i el perquè.
Continua dient: penso què el Comú de La Massana com a institució ha d’agrair la última

voluntat d’aquesta persona, què en pau descansi, i també a l’hereva. Era una persona
que venia sovint a La Massana, tenia residència i pujava els estius, es va enamorar de
La Massana (això ens consta), i per tant va voler fer un obsequi al Comú. Per tant s’ha
d’agrair aquesta voluntat. Però ens hem trobat una vegada valorat i analitzat, de que és
molt complicat que el Comú pogués obrir un museu en aquesta vivenda, en l’estat en
que es troba i pel seu contingut. Seria, doncs, molt poc viable de fer un museu
d’aquestes característiques d’acord amb la voluntat de la difunta. Per tant la condició
era de que el Comú només podia rebre aquest xalet i petit terreny a condició de que es
fes un museu amb el contingut que s’hi troba dins de la vivenda. En el cas de que el
Comú no ho pogués fer doncs aquest terreny retornaria a l’hereva. Hem de ser realistes i
per tant hem de ser honestos, i com a Institució, agraïm moltíssim aquest gest i aquesta
voluntat, però evidentment no és viable i per això el Comú es posiciona. Preferim,
doncs, refusar aquest llegat, que torni a l’hereva i que continuï com ha de continuar. Es
cert que sorprèn aquesta decisió perquè no estem acostumats a rebre llegats i encara
menys si en rebem, a refusar-los. Però aquí evidentment calia respectar la voluntat
inicial de la difunta i tots sabem que no es podria tirar endavant. Hem de ser honestos i
rebutjar aquest llegat.
No havent-hi cap intervenció a fer al respecte es sotmet la proposta a votació i s’aprova
per unanimitat.
5. Aprovació, si escau, de la regularització de fitxers de dades personals
Administració general
000017/2016-PROPDEP
Administració general
Es proposa aprovar la regularització dels següents fitxers de dades personals del Comú
de La Massana:
15. Fitxer de dades de cadastre
16. Deixalleria
17. Fitxers de dades de la gestió tributària, tràmits, expedients, contractes, obligats
tributaris i comptabilitat.
El cònsol explica que es tracta d’un simple tràmit, d’acord amb la Llei de protecció de
dades, què obliga a regularitzar els fitxers de nova creació i els que tingui el Comú, pel
que fa dades personals. Doncs és un simple tràmit de l’Administració general.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

6. Proposta de nomenament i presa de jurament de la secretària general interina
Recursos Humans
000179/2016-CONTRACTACIÓ
Recursos Humans
Proposta de nomenament i presa de jurament de la secretària general interina, la Sra.
Tània PRAT VIDAL, que assumirà les funcions de secretària general de manera

temporal mentre la Sra. Mònica ROGÉ PUJAL, secretària general, estigui de baixa per
maternitat.
Es procedeix a la presa de jurament. El cònsol crida la Sra. Tània Prat Vidal i li
pregunta: vós, Sra. Tània Prat Vidal, jureu o prometeu exercir el càrrec de secretària
general interina, del qual heu estat nomenada, respectar i també fer respectar la
Constitució, les Lleis i també la resta de l’Ordenament jurídic andorrà?
La Sra. Tània Prat Vidal jura el càrrec i el cònsol la felicita.
El cònsol pronuncia unes paraules:
Evidentment i com heu vist és un jurament que implica una responsabilitat, encara que
sigui de forma provisional, perquè la nostra secretària general tindrà ara nous reptes a
nivell personal. Per tant li desitgem què tot vagi molt bé, que segur que serà el cas. La
Tània, que és una persona que està treballant al Comú també des de fa molts anys, i que
treballa al departament d’administració, podrà agafar aquest relleu de forma temporal.
Segurament que tot anirà molt bé. També amb les noves tecnologies que hem anat
implantant aquests darrers anys també ho facilita. Però també voldria destacar la feina
d’equip que hi ha al departament, dins del servei de tràmits i també pel que fa a les
tasques del departament de comerç, que s’ha reorganitzat per poder assegurar aquesta
funció provisional durant els propers mesos. Segur que tot anirà bé.
L’Hble. Sr. David Baró, cònsol major, s’adreça a la Sra. Mònica Rogé i li diu que
segurament aviat agafarà la seva baixa de maternitat, que és per una molt bona causa i
per tant ens retrobarem més endavant. També es dirigeix a la Sra. Tània Prat per agrairli haver acceptat el càrrec i suplir la vacant durant uns mesos. Diu també que tot l’equip
de la majoria, i també de la minoria ho posaà fàcil per què tot es pugui fer amb molta
tranquil·litat, i què el Comú de la Massana aposta sempre per l’equip intern per anar
superant tots els seus reptes.
7. Informació dels acords presos en les Juntes de Govern de dates 27 de gener, 3 i
10 de febrer
El cònsol explica que es tracta de les actes de les Juntes de Govern que s’han anat fent.
S’han anat prenent els diferents acords les últimes setmanes i que tot l’equip polític ho
té disponible a l’aplicació e-Comú.
No havent-hi cap demanda d’informació sobra cap acta en concret, s’entén que tota la
Corporació es dóna per informada de tots els acords que s’han pres les darreres
setmanes.

No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:59 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

