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ACTA DE CONSELL DE COMÚ EXTRAORDINARI
AMB CARÀCTER URGENT
11 de gener del 2020

A la Casa Comuna, a les 18.00 hores del dia 11 de gener del 2020, es reuneix
el Consell de Comú sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart,
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi
assisteixen els membres següents:
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella
L’Hble. Sr. Sergi González Camacho.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:
Punt únic. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’acord de
pagament del sinistre dels Serradells.
La cònsol major dóna la benvinguda als assistents a aquesta sessió
extraordinària de Consell de Comú, que ha estat degudament convocada
d’acord amb el que disposen els articles 19b i 21 de l’Ordinació d’organització i
de funcionament dels comuns del 17 de novembre del 2011, publicada al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 30 de novembre del 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 21.3 de l’Ordinació d’organització i
funcionament dels comuns del 17 de novembre del 2011, proposa d’aprovar el
caràcter urgent de la convocatòria d’aquesta sessió de Consell de Comú. Tot
seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona.
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona recorda que la cònsol major ja li ha explicat
el caràcter d’urgència d’aquesta sessió de Consell de Comú. Manifesta que els
membres del Grup Partit Socialdemòcrata + Independents no acaben
d'entendre perquè l'assegurança del Comú no respon a la totalitat del sinistre i
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així ho van manifestar el passat mes de novembre. Tampoc entenen perquè no
es va preveure en el plec de bases d’exigir a l'empresa adjudicatària de les
obres l'assegurança corresponent amb la cobertura suficient com per cobrir
aquests accidents.
La cònsol major respon que l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona està entrant en
el fons de la qüestió, quan s’està debatent la proposta de caràcter d’urgència
d’aquesta sessió de Consell de Comú. Per tant, proposa de votar primer
aquesta primera proposta per després tractar el punt únic d’avui. Seguidament,
passa de nou la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona.
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona comunica que volia fonamentar la seva
posició respecte a l’aprovació de la urgència d’aquest Consell de Comú.
Considera que aquesta urgència en la convocatòria no és procedent ni
coherent. Aquest Consell de Comú ha estat convocat amb una antelació de 25
hores, després de la sessió de Consell de Comú que va tenir lloc el dia anterior,
per aprovar la proposta d'acord de pagament del sinistre dels Serradells. Tenint
en compte les implicacions que té tant per al servei com per les implicacions
econòmiques, els membres del Grup Partit Socialdemòcrata + Independents
demanen que es posposi aquest punt de l'ordre del dia d'aquest Consell de
Comú per a una propera sessió per poder analitzar, amb més detall, tota la
documentació i els informes corresponents. En el dossier que se’ls acaba de
lliurar, hi troben un informe que desconeixien, amb unes fotos d'un informe de
peritatge que no tenien i no han tingut fins ara. En aquesta documentació, hi
figura la cobertura de les assegurances que té el Govern, les assegurances
que tenen les empreses adjudicatàries per fer aquestes obres, els informes
d'assessorament jurídic, entre altra documentació. En el seu moment, se’ls va
dir que els hi farien arribar i, abans de votar, els membres del seu grup voldrien
poder estudiar tota aquesta informació. L'haurien de conèixer i haver-la
compartit amb els diferents assessors i els diferents serveis del Comú.
La cònsol major respon que els membres de la majoria creuen que escau
aquesta urgència, com ja ho va explicar ahir en una reunió que va mantenir, a
Casa Comuna, a les 4 de la tarda. Escau aquesta urgència perquè el dia 13 de
gener és la data en què s'ha de presentar la demanda per reclamar els danys a
l'empresa PROGEC, SA i, per tant, no hi ha més dies per fer-lo. L'acord amb
les companyies d'assegurances es va tancar el dijous a la nit i fins ahir
divendres no es van poder redactar els documents. Paral·lelament, el Comú no
podia fiscalitzar aquesta proposta perquè no disposava d’interventor fins ahir a
les 6 de la tarda. Per tant, davant d'aquesta situació, els membres de la majoria
comunal s’han vist obligats a fer aquesta sessió de Consell de Comú per no
perdre els drets per poder reclamar aquests imports pels danys del Centre
Esportiu dels Serradells. Vist el posicionament del Grup Partit Socialdemòcrata
+ Independents, i exposada la posició del grup majoritari, proposa de sotmetre
a votació la proposta de caràcter d’urgència de la sessió de Consell de Comú.
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta que s’aprova per 8 vots a favor per part de la majoria comunal i 2 vots
en contra per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors Carmona i Sergi González.
La cònsol major passa novament la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors
Carmona perquè justifiqui la seva posició en aquest votació.
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els membres del Grup Partit
Socialdemòcrata + Independents no entenen perquè les assegurances del
Comú no acaben de respondre a la totalitat del sinistre. La cònsol major els ho
va explicar, però no han pogut obtenir cap informe relatiu tret de la proposta
d’acord d’aquesta sessió de Consell de Comú que els ha fet arribar avui mateix
per whatsapp. Tampoc entenen perquè en el plec de bases no es va preveure
ni exigir a l'empresa adjudicatària de les obres per disposar de l’assegurança
amb la cobertura suficient per la magnitud de l’obra i el grau d'afectació com a
servei públic. Els membres del seu grup van manifestar a la cònsol major que li
donarien tot el seu suport perquè aquest sinistre va ser una desgràcia que
realment ha provocat 14 mesos sense poder gaudir d'aquesta instal·lació, amb
tot el que afecta a la parròquia. Per una part, això afecta al patrimoni del Comú
i, per l'altra part, afecta un servei bàsic per als ciutadans de la parròquia. El dia
anterior a aquesta sessió, en l’anterior sessió de Consell de Comú, els
membres del seu grup van donar suport a la proposta organitzativa de les
conselleries i de les comissions proposada per la majoria comunal, amb
l'interès de treballar conjuntament, però, anant d'aquesta manera, això no pot
anar bé. Perquè es tornen a trobar amb una situació en què no es dona
resposta a la ciutadania. Durant aquests 14 mesos, el Comú no ha pogut
respondre de la millor gestió. Es podria haver fet una altra gestió i s'hagués
pogut avançar en aquest assumpte. Això implica una despesa suplementària
per als ciutadans. Haver-ho gestionat d'aquesta manera, aquesta mala gestió
es demostra per no fer les previsions escaients en el plec de bases per exigir
aquesta assegurança o, si més no, demanar l'assegurança del Comú. Calia
demanar consell al Gabinet Jurídic en relació amb la cobertura que tenia
l'empresa adjudicatària. Això és una manca de responsabilitat i una manca de
coherència amb la gestió, una mala gestió. Demana que els ciutadans
sàpiguen i que la premsa aquí present sàpiga que la majoria comunal menysté
els membres de la minoria comunal. Això significa menystenir una part
important de la ciutadania. Ahir, ja li va dir que aquestes maneres de fer no són
les que ha de tenir un Consell de Comú i una Corporació perquè tots els
presents a la taula del Consell de Comú representen els seus votants. Tots els
consellers de Comú volen realment el millor per als ciutadans. Els membres de
la majoria comunal també volen el millor per als ciutadans. Però els membres
del Grup Partit Socialdemòcrata + Independents creuen que unes altres
maneres de fer són possibles. Compartir les coses fa sumar i no restar. Més
enllà d’aquestes consideracions, manifesta que aquest Consell de Comú d’avui
no s'havia de fer. Aquesta precipitació tampoc s’acaba d'entendre. Demana
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saber si hi ha algun termini, si l’acord amb les assegurances sigui desacord en
el termini de 15 dies. Això no els ho ha explicat. Potser, es podria esperar una
mica i poder compartir durant una o diverses reunions i poder fer les coses bé.
No es pot enganyar el ciutadà. El ciutadà ha de saber tota la informació, sino és
per part de la majoria, ha de ser per part de la minoria. Aquesta informació és
prou transcendent i prou important perquè es pugui compartir. Li sap greu fer
aquest exposat, però aquesta no és la manera de procedir ni la manera de fer.
Les precipitacions ja les han viscut durant el passat mandat. I han ocasionat
mals de caps, sobrecostos i acords que posteriorment s’han hagut de
reconduir. Per tant, els membres del Grup Partit Socialdemòcrata +
Independents no poden estar d'acord, de cap de les maneres, i això sí li brinda
la possibilitat de posposar aquest Consell de Comú en un termini immediat. A
partir d'aquí, es podria compartir i tots els consellers de Comú es podrien
posicionar com cal, a partir de la documentació que se'ls hagués lliurat.
En aquest moment, amb l’autorització de la cònsol major, s’incorpora a la
sessió l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos.
La cònsol major respon que pren nota de les manifestacions de l’Hble. Sra.
Maria Dolors Carmona que torna a explicar coses que no són. Torna a parlar
de sobrecostos, assumpte en què no hi vol tornar a entrar. Ja n’ha parlat massa
vegades. L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona torna a parlar de manca
d'informació i la cònsol major no hi està d'acord. L’Hble. Sra. Maria Dolors
Carmona torna a parlar de precipitació i no és cert. Fa més d’un any que el
Comú està treballant amb intensitat en aquest tema. No hi ha cap precipitació.
Els membres del Grup Partit Socialdemòcrata + Independents han estat
informats durant el mandat passat. Van mantenir dues reunions, les mateixes a
què van assistir els membres de la majoria comunal. També, la cònsol major es
va reunir amb els membres del Grup Partit Socialdemòcrata + Independents un
o dos dies abans d’aquest Consell de Comú per explicar-los la situació, així
com s'ha reunit amb la majoria. Tenen la mateixa informació. Aquestes
qüestions són complicades. Ja li ha dit mil vegades. El dia 13 de gener, que és
dilluns vinent, a les 9.30 hores, el Comú ha de presentar la demanda d'acord
amb les companyies asseguradores a la Batllia. Aquest acord no es va tancar
fins dijous, a les 19.30 hores de la tarda. Per tant, s'ha tancat ara l'acord. El
Comú disposava d’ell des del 28 de novembre, cosa que també va explicar en
aquesta sala i amb transparència. En va fer una roda de premsa on va explicar
a tots els ciutadans de la parròquia, amb tot detall, totes les qüestions dels
Serradells. Per tant, tothom n’està informat. Això ho va fer així. Els hi va dir que
el Comú disposava d'aquest acord tancat, però que les companyies feien
renunciar al Comú del dret a poder reclamar els danys per PROGEC, SA a les
pròpies companyies. I això és el que ha estat treballant la majoria comunal
durant els darrers tres mesos. Per poder respectar aquest dret del Comú de
poder reclamar aquest 1,8 milions d’euros a PROGEC, SA o a les seves
companyies d’assegurances. No era tan evident. Les companyes
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d’assegurances del Comú van comunicar que volien tancar el sinistre del
Centre Esportiu dels Serradells. Es feien càrrec de la indemnització per la part
de la resta de l'edifici que està perjudicada, però per la part de l’obra de l’edifici
no pagarien res perquè es tracta d’una obra que no estava recepcionada pel
Comú i perquè no la cobreix la pòlissa. És aquí on hi ha hagut el problema.
Finalment, la majoria comunal ha aconseguit un bon acord pel qual, per un
costat, les companyies d'assegurances paguen els 4,2 milions d’euros dels
danys a la resta de l'edifici i, pel que fa a l’1,8 milions d’euros relatius als danys
a la pròpia obra que estava fent PROGEC, SA, el Comú es reserva el dret de
reclamar-los a PROGEC, SA o a les pròpies companyies. I això és l'important
d’aquest acord. Els membres de la majoria comunal entenen que aquest és un
bon acord que permet finançar la reconstrucció del Centre Esportiu dels
Serradells immediatament perquè aquests 3 milions i escaig d’euros es cobren
immediatament, en qüestió de 15 dies. I la resta, el Comú la reclamarà quan
toqui i com toqui. Per tant, l'acord és bo. N’ha informat i explicat als membres
de la minoria comunal que no fan confiança a la majoria comunal. Com diuen:
”Qui no fa, mal pensa.” La cònsol major manifesta que està cansada d’explicar
les coses amb transparència i amb total legalitat. Tot això ho ha explicat. Va fer
una roda de premsa, el passat 25 o 28 de novembre, que va durar una hora. Va
explicar tots els detalls d’aquest assumpte: el posicionament de les companyies
d'assegurances, els problemes amb PROGEC, SA, les cartes que el Comú
havia adreçat a PROGEC, SA per veure si volia assumir l'obra. I tot això ha
anat evolucionant. Però, si cada vegada que el Comú ha de trametre una carta
o que ha de parlar amb PROGEC, SA o amb la companyia d’assegurances, cal
mantenir una reunió de majoria i minoria comunals i una sessió de Consell de
Comú, la reconstrucció no trigarà ni un any, ni dos, ni tres. Aquí, hi ha una
majoria que ella representa perquè així ho han votat els ciutadans d’aquesta
parròquia i la majoria ho fa dins de la legalitat i com toca. Comunica que no vol
entrar més en aquest tema perquè ja n’ha fet referència massa vegades. Els
membres del Grup Partit Socialdemòcrata + Independents no acaben
d'entendre aquesta qüestió o no la volen entendre. Aquí hi ha una majoria i una
minoria. La majoria vol que hi hagi col·laboració amb la minoria. Però la minoria
respon a tot constantment que no disposa d’informació. Doncs potser, al final,
no els hi facilitarà la informació. La majoria els ha fet arribar tota la informació a
la minoria. La mateixa informació de què disposen els membres de la majoria.
Recorda novament que aquest acord es va tancar el dijous a la nit. Fins al
mateix dia d’aquesta sessió de Consell de Comú, la majoria no ha disposat de
tota la documentació. L'Interventor comunal no ha pogut fer l'informe de
fiscalització fins aquest matí perquè el Comú no disposava d’aquest acord amb
més antelació. Més que això, la cònsol major no pot fer. Han estat hores i hores
de treball amb intensitat perquè això tiri endavant. I l'acord obtingut és bo. La
minoria ara vol tergiversar la bondat d'aquest acord amb que el fet que no ha
estat informada, que el Comú disposa de temps. Doncs no, no hi ha temps
perquè el dilluns, 13 de gener, s'ha de presentar la demanda. Per aquest motiu,
cal sotmetre aquest acord a votació del Consell de Comú, avui mateix. El Comú
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ha respectat la legalitat. La Llei preveu que es puguin convocar aquestes
sessions amb caràcter urgent i que la urgència s'ha de votar. Així doncs, l'ha
sotmès a votació i la majoria l'ha validat. A partir d'aquí, ara toca debatre el
punt corresponent a l'ordre del dia. Lamenta que els membres del Grup Partit
Socialdemòcrata + Independents s'ho prenguin d'aquesta manera i que
continuïen acusant els membres de la majoria comunal de falta de
transparència, que no representen a la ciutadania i que no informen. Li sap molt
de greu perquè no és veritat. Seguidament, passa la paraula a l’Hble. Sra.
Maria Dolors Carmona.
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona recorda que la proposta d’acord està al
Comú des del mes de novembre passat i això no els hi ha fet arribar ni tant sols
per whatsapp. No han rebut cap correu oficial relatiu a aquest assumpte. Fa 3
hores que els membres del seu grup han rebut aquest informe. Lamenta
aquesta manera de fer de la majoria comunal. Recorda que la cònsol major es
va comprometre, ja al mes de novembre, a fer-los arribar la informació. La
cònsol la va informar que el Comú estava en contacte amb un nou despatx
d’advocats perquè el Servei de Gabinet Jurídic del Comú volia conèixer una
altra opinió. Va demanar si podia saber sobre el desenvolupament d’aquestes
negociacions i que els fes arribar un segon informe. Doncs, encara l'esperen.
Entén que aquesta situació és complicada i que tots aquests temes són difícils
de gestionar. Ho entén perfectament. Però l'únic que li demana és que la
cònsol major tingui en consideració els tempos i els procediments perquè tots
els consellers de Comú tenen la mateixa consideració en aquesta sala. Els
membres de la majoria són els encarregats de governar el Comú. Això està
clar, però ja ho han demostrat durant aquests darrers 4 anys. La majoria acaba
decidint les coses directament. Hi ha moltes coses que han anat així i els
membres del seu grup no ho comparteixen. Espera i desitja que les coses
canviïn.
La cònsol major respon que, amb aquestes actituds i amb aquesta falta de
col·laboració en temes tan importants com aquest, se li fa difícil que les coses
puguin millorar. Els membres de la majoria comunal continuaran actuant dins
de la legalitat i la transparència. Quan es pugui i es trobin dins dels terminis,
n’informarà i donarà tota la informació que pugui als membres del Grup Partit
Socialdemòcrata + Independents. Quan no es pugui, perquè el termini no ho
permeti, doncs hauran de fer-se confiança i, a partir d'aquí, cadascú haurà de
prendre les decisions que cregui oportunes.

Punt únic.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’acord de
pagament del sinistre dels Serradells.
La cònsol major proposa l’acceptació del peritatge realitzat per perits
independents que xifra el valor dels danys pel sinistres en 5.991.949 euros, IGI
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no inclòs, peritatge que es va rebre el 8 de novembre del 2019. Ja en va
informar degudament. Els danys al Centre Esportiu dels Serradells,
jurídicament, es divideixen en dos tipus de danys. Els danys que va patir l'obra
que executava l’empresa PROGEC, SA en mèrits del contracte del 24 d'octubre
del 2017, per un import de 2,8 milions d’euros i del qual s'havia executat una
part que ascendia a 1.883.000€. Aquests són, per un costat, els danys que va
patir la pròpia obra. Per un altre costat, es troba la resta de danys que va patir
la resta de l'edifici i que es xifren en 4.279.000€. Pel que fa a la indemnització
pels danys en la resta de l'edifici, no als de la pròpia obra que estava realitzant
PROGEC, SA, el Comú ja està d'acord amb les companyies d'assegurances.
La proposta preveu el pagament directe al Comú d'aquest import i la
subrogació a les assegurances del dret per part del Comú a reclamar a
PROGEC, SA i a altres, si escau, el rescabalament d'aquest import. Aquesta
demanda de reclamació s'ha de presentar a la Batllia aquest proper dia 13 de
gener, a les 9.30 hores, i per això la urgència d'aquest Consell de Comú. Pel
que fa a la indemnització per als danys a la pròpia obra, és a dir a l'obra que
estava realitzant PROGEC, SA, hi ha interpretacions diferents entre les
asseguradores del Comú i el propi Comú. Això ha provocat aquest allargament
en el temps per tancar l'acord. L'informe jurídic de les asseguradores considera
que el risc cobert per les pòlisses d'assegurances no s'estén a l'obra que es
trobava construint PROGEC, SA en mèrits del contracte de referència, tenint en
compte, segons les asseguradores, que els treballs encara no havien estat
recepcionats pel Comú. Per tant, l'obra es troba sota la custòdia del constructor
i és aquest qui ha d'assumir la reparació del dany a les seves costes. Aquesta
és la posició de les asseguradores. Per la seva part, el Gabinet Jurídic del
Comú entén que aquests arguments són interpretatius, que existeixen altres
arguments contraris a aquesta tesi i que, per tant, la resolució d'aquesta
controvèrsia sobre el que cobreix la pòlissa d'assegurances s'ha de poder
accionar i aclarir, ja sigui via Batllia o via arbitral. I no escau que el Comú
renunciï a res reclamar per aquests danys com inicialment pretenien les
companyies asseguradores per pagar la indemnització. Com ja ha mencionat
anteriorment, el passat dijous al vespre, el Comú va arribar a un acord pel qual
es deixa fora de l'acord indemnitzatori i de la renúncia conseqüent a res
reclamar del Comú, és a dir que es deixa fora de l'acord indemnitzatori la part
dels danys relacionats amb l'obra que estava realitzant PROGEC, SA. Per tant,
amb aquest acord, el Comú assoleix satisfactòriament el seu interès ja que
obté el cobrament de 4.279.000€ per finançar les obres de refecció de l'edifici i
manté els drets per reclamar fins a 1,8 milions d'euros addicionals per
complementar el pressupost de reparació dels danys derivats de l'incendi.
Aquests drets els manté front a PROGEC; SA i la seva asseguradora en virtut
del contracte d'obra i també front a les pròpies coasseguradores en virtut de la
pòlissa d'assegurances. Aquesta ha estat la discussió final. El Comú manté el
dret a poder reclamar a la seva pròpia companyia d'assegurances aquest 1,8
milions d’euros, si no s'arriba a un acord amb PROGEC, SA. Aquesta és la
dificultat que finalment s’ha pogut resoldre. D'acord amb l'exposat, proposa de
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sotmetre a aprovació l'acord de pagament del sinistre no automòbil, número de
sinistre 18AND3175, amb el corresponent document d’aclariment de l’acord i
altres documents que s’annexen i que quedaran reproduïts al final d’aquesta
acta. Aquest és l'acord que els consellers de Comú han obtingut avui, un cop
ha estat tancat.

No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta que s’aprova per 9 vots a favor per part de la majoria comunal i 2 vots
en contra per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors Carmona i Sergi González.
Seguidament, la cònsol major proposa de facultar la cònsol major per signar
aquest acord de pagament.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta que s’aprova per 9 vots a favor per part de la majoria comunal i 2 vots
en contra per part dels Hbles. Srs. Maria Dolors Carmona i Sergi González.
Per últim i d'acord amb el que ha explicat, la cònsol major proposa que es
faculti la Junta de Govern per resoldre el contracte d'obra amb PROGEC, SA,
signat el 24 d'octubre de l'any 2017, relatiu a l'adjudicació dels treballs de
rehabilitació de la façana i reforç estructural del Centre Esportiu dels Serradells,
en cas que no s'arribi a un acord amb PROGEC, SA abans de l'adjudicació de
les obres de reconstrucció, en relació amb l'execució de les obres a les seves
costes, de conformitat amb la proposta que li ha estat formulada i per la qual el
Comú li ha demanat que, abans de l'adjudicació, té temps de manifestar-se
sobre si vol continuar les obres, d'acord amb el contracte, i assumint amb el
cost d'aquests 1,8 milions d’euros. Per tant, proposa que es faculti la Junta de
Govern per no haver de convocar una sessió de Consell de Comú a corre-cuita
perquè aquests assumptes marquen tots uns terminis molt limitats en el temps.
Demana que es faculti la Junta de Govern per resoldre aquest contracte, si
escau. Si el Comú arriba a un acord amb PROGEC, SA, serà molt millor per a
totes les parts perquè la qüestió quedarà solucionada. PROGEC, SA assumirà
aquest import d’1,8 milions d’euros i les companyies asseguradores es faran
càrrec del pegament del 4,2 milions d’euros. Amb això, la indemnització
quedarà totalment coberta sense haver d’utilitzar aquest dret d'anar contra les
pròpies companyies, en el cas de que el Comú no arribi a un acord amb
PROGEC, SA. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors
Carmona.
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona mostra la seva sorpresa per aquest
procediment de votació quan l’enunciat no ha estat exposat abans d'iniciar-lo.
L'Ordinació de funcionament dels Comuns fa referència a que, si un dels punts
es vol tractar per separat, perquè hi havia un punt únic i s’han fet 3 votacions.
Manifesta que la cònsol major no ha seguit el procediment escaient.
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La cònsol major respon que hi està d’acord. La segona votació per la qual es
faculta la cònsol major per signar l’acord de pagament és correcte perquè
forma part de l'acord. Però, pel que fa a aquesta tercera votació, està d'acord
amb l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona. No estava a l'ordre del dia. Es pot
treure de l’acta. No li preocupa. Demana al Secretari general que faci la
relectura del punt únic de la sessió del Consell de Comú. Un cop realitzat, la
cònsol major manifesta que està d’acord amb l’Hble. Sra. Maria Dolors
Carmona i decideix suprimir aquest punt últim proposat avui i ja el sotmetrà a
aprovació en una altra sessió de Consell de Comú ulterior. Tot seguit, passa la
paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona.
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona aclareix que, pel que fa a l'exposat anterior,
els membres del seu grup han votat perquè no s’han pogut eximir, que era la
seva demanda, de poder votar aquest punt.

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 h.
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