ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 22 DE GENER DE 2015

Avui 22 de gener de 2015, a les 12:45 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
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. S’informa de la signatura del conveni de col·laboració entre el Comú de La
Massana i el Ministeri de Justícia i interior per a l’execució de les penes de
treballs en benefici de la comunitat imposades pels Tribunals als adults
condemnats.
3. Aprovació, si escau, d’un aval per la renovació d’una pòlissa de crèdit de la
societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.

RELACIÓ D’ACORDS
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
L’Hble. Sr. David BARÓ demana si hi ha alguna esmena a fer o algun comentari i no
havent hi cap s’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió de data 18 de desembre de
2014.

2. S’informa de la signatura del conveni de col·laboració entre el Comú de La
Massana i el Ministeri de Justícia i interior per a l’execució de les penes de treballs
en benefici de la comunitat imposades pels Tribunals als adults condemnats.
Administració general
000459/2014-CONTRACTACIÓ
Recursos Humans
S’informa a la corporació de la signatura del conveni de col·laboració entre el Comú de
La Massana i el Ministeri de Justícia i interior per a l’execució de les penes de treballs
en benefici de la comunitat imposades pels Tribunals als adults condemnats.
El cònsol informa que es tracta d’un conveni què ja s’ha anat presentant, que es també
fruit del treball de les reunions de Cònsols i que es va parlar també a la Comissió
Transversal. És un conveni de col·laboració entre el Comú de La Massana, però també
es farà amb els altres sis Comuns un per un, i el Ministeri de Justícia i Interior per a la
execució de les penes però també de les mesures de treballs o serveis en benefici de la
comunitat, i també de la mesura de llibertat vigilada amb assistència educativa
imposades pels òrgans judicials. Abans ja n’hi havia un què era vigent i què afectava als
menors. Ara afecta els menors i també els majors amb col·laboració amb el Govern i
amb els set Comuns d’Andorra.
Demana si hi ha algun aspecte a comentar en referència al document que s’ha pogut
llegir i ha estat treballat.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la seva votació i s’aprova per
unanimitat.
3. Aprovació, si escau, d’un aval per la renovació d’una pòlissa de crèdit de la
societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.
Administració general
000010/2015-PROPDEP
Secretaria General
Es proposa avalar la societat ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U.
(EMAP, SAU), per la renovació de la pòlissa de crèdit amb l’entitat bancària CRÈDIT
ANDORRÀ, per un import de VUIT-CENTS MIL EUROS (800.000 €) i amb una
durada de sis mesos.
Es faculta a l’Hble. Sr. David BARÓ RIBA, cònsol major per a signar l’aval per la
renovació de dita pòlissa.
L’Hble Sr. David BARÓ explica que, com és habitual, es tracta de les pòlisses que van
arribant al seu venciment i que s’han de tornar a avalar. No és una de nova sinó què és
de les que hi ha i que es fa es tràmit d’avalar per tal de renovar aquesta pòlissa de crèdit,
en aquest cas amb l’altra entitat bancària. Els propers mesos aniran sortint amb altres
entitats bancàries com es fa regularment, i com es parla en el Consell d’Administració
d’EMAP.
El cònsol demana si hi ha algun aspecte a comentar i no havent-hi cap es sotmet la
proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
El cònsol acaba la seva intervenció dient que no s’han inclòs en aquesta sessió Actes de
Juntes de sessions anteriors per què aquesta ha estat convocada d’acord amb el que
marca la voluntat de fer aquesta proclamació avui. També, afegeix, que per motius de
practicitat s’ha avançat el Consell de Comú que estava previst per d’aquí a pocs dies,
s’ha fet ara. Diu que es continuarà amb el treball de les diferents comissions i que a

partir d’ara es seguirà el calendari de Comissions i Consells de Comú, tal i com ja
estava estipulat inicialment.
No havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:50 s’acaba la reunió.

Vist-i-plau
El cònsol major,

P.O. del Comú
La secretària general

