CONSELL DE COMU
27 de setembre de 2012

Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: Ordinària
Hora de l’inici: 12:08
Hora d’acabament: 12:16
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bonaventura Espot Benazet
Consol Naudí Baixench
Gemma Riba Casal
Ludovic Albós Cavalière
Bartumeu Gabriel Baella
Miquel Pujal Rius
Lucia Muñoz Muruzabal
Eva Font Denjean
Enric Dolsa Font
Èric Bartolomé Levos

Excusen la seva absència :
Els Honorables Senyors Jordi Ordoñez Adellach i Patric Simon Riba

La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30 d’agost de 2012.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 30 d’agost i del 6,13 i 20 de setembre de 2012.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 30
d’agost de 2012.
El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració.
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada el 30 d’agost de
2012.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes
de les actes de les Juntes de Govern del 30 d’agost i del 6,13 i
20 de setembre del 2012 :
JUNTA DE GOVERN DEL 30 D’AGOST DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament:
Relació d’ordres de pagament “O” :
Núm. 2012/490 : 12.205,04€
- A proposta de la junta s’aprova el Crèdit extraordinari a la Conselleria de
Manteniment, Serveis públics i Circulació per un import de 4.236,29€.
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- Anul·lació d’adjudicació:
Es dóna conformitat a l’anul·lació de l’adjudicació parcial núm. 59/2012
pel que fa a la comanda de rodes 185/85R15 d’estiu amb muntatge, pel vehicle
Renault Kangoo, donat que l’adjudicatari ha manifestat la seva voluntat de no
formalitzar el contracte.
- Acord de resolució de sol·licitud:
Número d’expedient 4820/2012 de data 4 de juliol del 2012.

GABINET DE CÒNSOLS
Acord :
Donar conformitat al calendari de les properes reunions de veïns de la parròquia,
que tindran lloc a la sala del CEO a les 20.15 hores:
Setembre
dijous 13 Segudet- El Puiet – Pleta d’Ordino
dimarts 18 Carrer Major – Casc antic
dijous 20 Clota verda – Grau Subirà
dimarts 25 Anglada
dijous 27 Prat gran
Octubre
dimarts 2 Turer – Avda. de les Moles
dijous 4 La Gonarda – Balco d’Ordino
dimarts 9 Ed. Ral – Ed. Vilella

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3019438, de data 23 d’agost de 2012.
─ Número 3019457, de data 24 d’agost de 2012.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3019312, de data 2 d’agost de 2012.
- Número 3019456, de data 24 d’agost de 2012.
- Número 3019501, de data 27 d’agost de 2012.

TURISME I ESPORTS
ACTIVITATS I PROMOCIÓ:
Informació:
Programació del 30è festival Internacional Narciso Yepes :
Divendres 5 d’octubre a les 21.00 hores, Auditori Nacional
ONCA, formació de 40 músics, amb Edmond Colomer, director i Alex Garrobé,
solista de guitarra amb el Concierto de Aranjuez
Programa:
• Turina, La Oración del Torero
• Rodrigo, Concierto de Aranjuez
• Schubert, Simfonia núm. 5
Diumenge 7 d’octubre a les 12.00 hores, Església Parroquial
Solistes JONCA
Boccherini, El virtuosisme en la música de cambra
• Programa: Quartets i Quintets de Boccherini
Divendres 12 octubre a les 21.00 hores, Auditori Nacional
SILVIA PEREZ CRUZ
• Presentació nou disc “11 de novembre”
Diumenge 14 d’octubre a les 12.00 hores, Església Parroquial
ALBERT PIÀ, guitarra
Homenatge especial a la figura de Narciso Yepes.
• Programa: Obres de Villa-Lobos, Giuliani, Albéniz, Brouwer, Piazzolla,...
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Divendres 19 d’octubre a les 21.00 hores, Auditori Nacional
MARLANGO AMB LEONOR WATLING
Gira de presentació del nou CD “Un dia extraordinario”
Veu: Leonor Watling
Piano: Alejandro Pelayo
Trompeta: Oscar Ibarra
Guitarra: Toni Brunet
Baix: David Gonzalez
Bateria: Gonzalo Maestre
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acord:
A proposta de la junta, declarar l’alienació i posterior subhasta pública dels
següents actius comunals, segons el que estableix el Codi de l’administració i, a tal
efecte, si escau, publicar al BOPA el decret corresponent amb el redactat següent:
Edicte pel qual es convoca la subhasta pública de material de restauració.
En data 27 de setembre de 2012, el Consell de comú va acordar la venda en primera subhasta
pública del material i accessoris següents :
Inventari material
MATERIAL
Balança
Bols grans
Carmanyoles de plàstic grans
Carmanyoles de plàstic petita
Casso
Copes aigua grans vidre
Copes aigua petites vidre
Copes Cava grans
Copes Cava petites
Copes Cervesa
Copes conyac 24 cl
Copes vi
Cubells escombraries
Cullera amanida inox
Cullera fusta olives
Culleres postres
Culleres grans
Culleres sucs mànec llarg
Escorredors plàstic
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UNITATS
1
2
3
1
1
4
19
7
18
15
14
22
2
2
1
14
12
3
1

MARCA
TEFAL

ARCOROC
ARCOROC

ARC
ARCOROC
DENOX

PINTI
PINTI

PREU €
2
2
1,5€
0,2 €
1
0,8
1,9
1,4
1,2
3
1,4
4,4
30
0,2
0,1
0,14
0,6
0,03
0,2
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Escorredor inox
Forquilla postres
Forquilla
Ganivet pizza
Ganivet pa
Ganivet postres
Ganivet
Gerra cervesa 0,40 cl
Gerra metàl·lica llet
Gerra vidre
Got tub 33 cl.
Minipimer VARIO MIXER
Obre llauna
Parells pinça cullera amanida
Pinça gel
Pinça cuina
Plat pla gran
Plat pla petit
Plats ovals per combinats
Plats de pizza
Plats petits fruits secs
Plats de fang
Plats de fusta
Rasqueta planxa inox
Safates plàstic
Setrill oli cuina
Taula de plàstic per tallar embotit
Tetera
Tetera llet

1
5
19
1
1
29
24
10
2
2
38
1
1
2
1
1
171
21
10
10
5
4
3
1
4
1
1
5
8

LACOR
PINTI
MAFTER
PINTI

UFESA
BERVANTIA

0,5
0,05
0,95
0,5
0,5
0,29
1,2
2
2
1
7,6
3
0,2
0,02
0,01
0,01
171
10,5
10
30
0,5
0,8
0,3
0,1
4
0,5
0,1
5
2,4

Les persones interessades podran veure el material al Centre esportiu durant el període que va del
10 d’octubre al 9 de novembre de 2012, de les 9 h fins a les 18h.
La subhasta pública tindrà lloc a la sala de reunions del Centre esportiu d’Ordino, el dilluns dia 12
de novembre de 2012 a les 17 hores.
Inicialment es subhastarà el lot complet per un import de 300 €.
Les dites per el lot complet seran de 10 €.
Si no hi cap oferta, la subhastarà es realitzarà per lots del mateix material.
El preu de sortida consta indicat al costat de cada material.
Les dites seran de 1 €.
El bé subhastat s’adjudicarà al licitador més dient d’antrè els que hi concorrin.
El pagament s’haurà d’efectuar al comptat, en efectiu o xec, en aquell mateix acte.
L’adjudicatari haurà de retirar el material abans del 16 de novembre fins a les 17 hores a la sala de
reunions del Centre esportiu.
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El Comú podrà declarar totalment o parcialment deserta la subhasta, si no es presenten
propostes.
Per qualsevol informació complementària, els interessats es poden adreçar al Centre esportiu
d’Ordino, tel 878110.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Informació:
El pròxim 23 de novembre de 2012, entrarà en vigor el conveni de Ramsar, firmat
per Govern. Aquest conveni és un tractat internacional per a la conservació i l’ús de
les zones humides d’importància internacional, així com també dels hàbitats dels
ocells d’aigua (Conveni de Ramsar, 1971,1982, 1987).
El parc natural de la vall de Sorteny figurarà llavors a la llista de zones humides
d’importància internacional establerta en virtut del Conveni.
Acords:
− Autoritzar la Comissió de Festes del poble de la Cortinada a organitzar el dia 2
de setembre de 2012, entre les 10h00 i les 13h00, un trial a Planes de Fels. Per
tal d’accedir a la zona de competició, s’autoritza només als organitzadors i als
competidors (una quarantena de motos en total) l’accés rodat al camí Ral en el
tram situat entre la cruïlla del camí de l’Ensegur i la cruïlla del camí d’accés a
Planes de Fels entre les 9h00 i les 14h00.
Caldrà respectar una circulació de motos de trial per grups d’un màxim de cinc
motos, amb una velocitat màxima de 20km/h tot i donant prioritat als vianants.
Només s’autoritza la senyalització temporal del trial en les zones de Planes de
Fels. No s’autoritza la prova prevista al llarg del camí de l’Ensegur.
− Considerant l’evolució de les condicions meteorològiques i el nivell de risc
d’incendi autoritzar la comissió de festes de la Cortinada a fer els focs artificials
previstos pel fi de festa.
− Considerant igualment l’evolució de les condicions meteorològiques i el nivell de
risc d’incendi, autoritzar la reobertura de les barbacoes dels berenadors de la
parròquia.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 30 d’agost, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 6 DE SETEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 30 d’agost de 2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament :
• OPNP 2012/23154 i 23155, per un import total de 198,30€.
• ACLO corresponent a l’atorgament dels premis del 17è concurs de
guarniment floral d’Ordino, d’acord amb el veredicte del jurat, amb el
següent detall:
2012/23193
2012/23194
2012/23195
2012/23196
2012/23197
2012/23198
2012/23199
2021/23200
2012/23201

200,00
150,00
100,00
300,00
200,00
100,00
300,00
200,00
100,00

• LO 2012/23234, per un import de 2.496€.
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Informacions:
Tràmits del departament Cultura
─ El passat 16 d’agost va començar el termini d’inscripció a la ludoescola per al
curs 2012-2013.
─ A demanda dels responsables s’han modificat les sol·licituds T3-314,
d’inscripció a l’escola de música de les valls del Nord, i T3-331 d’inscripció a
l’escola d’art de les valls del Nord.
El termini d’inscripció a l’escola de música era del 15 al 29 de juny no obstant
es continuen entrant sol·licituds, que queden en llista d’espera. El termini
d’inscripció a l’escola d’art acaba el proper 7 de setembre.
Tràmits de Govern
─ El termini de presentació de les sol·licituds de caça, concretament dels plans de
caça i les colles de l’isard ha estat del 23 d’agost al 5 de setembre.
─ Del 3 al 28 de setembre s’obre el període de sol·licitud d’ajuts a l’estudi
d’ensenyament superior.
Normativa comerç
El passat 3 de setembre va entrar en vigor el nou Reglament sobre el procediment
simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les
activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
- A demanda del funcionari 020, s'avança la seva data de jubilació prevista pel
31 de gener del 2013 al 31 de desembre 2012.
− Donar conformitat a la demanda feta pel funcionari 237 i autoritzar-lo a
modificar el seu horari laboral per a poder adaptar-lo a l’horari escolar del seu
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fill. Aquesta modificació només afectarà els dies d’horari partit en període
escolar, i s’ajusta al previst a l’article 3 del Reglament de flexibilitat horària.
− Vist que cap de les tres candidatures presentades per la plaça de professor de
ceràmica pel curs 2012-2013 s’ajusta al perfil de ceramista requerit, es proposa
reformular els tallers de ceràmica d’infants i adults en tallers de tècniques
escultòriques i contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual
número 912 com a professor.
− Rescindir el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 905,
contractat en el marc del “Programa per fomentar el treball temporal en benefici
de la col·lectivitat”.
− Autoritzar el pagament del Postgrau de dret andorrà organitzat per lla
Universitat d'Andorra, a l’agent de l’administració de caràcter eventual 885 que
restarà subjecte a un contracte de formació tal com estableix el Reglament de
Formació.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2012/23235, per un import de 3.000€.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:
Acords:
− Definició dels Trams de denominació dels carrers i/o accessos de titularitat
privada:
• De conformitat amb la voluntat manifestada pels veïns, no donar nom als
carrers privats d’accés al conjunt residencial la Gonarda. L’adreça dels
edificis d’aquest conjunt serà carretera del Coll d’Ordino, codi 01031.
• Donar conformitat a la toponímia dels trams de carrers i/o accessos de
titularitat privada radicats a la parròquia d’Ordino que figuren en el quadre
següent, així com en els plànols de situació numerats del 2 al 13.

Poble / Lloc
ORDINO

Codi / Tram

01017
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Denominació - proposat

carrer Bony de la Coma

Plànol situació

Núm. 4
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01021
01046
01073

carrer de les Grandalles
carrer Narciso Yepes
carrer dels Martinets

Núm. 5
Núm. 7
Núm. 9

Conjunt residencial Balcó d’Ordino
01013

carrer Bony de Sant Quiri

Núm. 2

carrer de la Cultia

Núm. 5

Conjunt residencial la Cultia
01022

Conjunt residencial el Clos d’Ordino
01023

carrer del Clos

Núm. 8

01025

carrer del Lloser

Núm. 6

01016

carrer Bony de l’Artic

Núm. 3

La Clota

Bony de l’Artic

Poble / Lloc
Codi / Tram
LA CORTINADA

Denominació - proposat

Plànol situació

Urbanització Xalets de la Cortinada
05034
Poble / Lloc
LLORTS

carrer Xalets de la Cortinada

Codi / Tram

Denominació - proposat

Núm. 11
Plànol situació

Urbanització de la Closa
06016
06017
06018
Poble / Lloc
EL SERRAT

carrer de la Peça
carrer de la Closa
carrer de Jaume

Codi / Tram

Denominació - proposat

Núm. 12
Núm. 12
Núm. 12
Plànol situació

Urbanització Prada del Serrat
07016

carrer de Rossell

Núm. 13

− Donar conformitat a la toponímia “rotonda de Sornàs” per la denominació de la
rotonda identificada amb el codi 8041, situada a la zona del pont de Sornàs,
concretament a la cruïlla de la carretera de Sornàs amb les avingudes de les
Moles i de l’Hortó.
− Sol·licitud núm. 3019404 de data 21/08/2012 favorable.
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- A proposta de la junta, s’aprova :
• El conveni de constitució d’un dret de superfície atorgat pel Comú d’Ordino
a favor del Govern d’Andorra sobre els terrenys comunals radicats a la vall
de Comaubaga, d’una superfície de 155,36 m²; a la vall de Rialb, d’una
superfície de 173,73 m² i, a la vall de l’Angonella, d’una superfície de 83,50
m², respectivament, per a la conservació, el manteniment i l’explotació del
refugi de muntanya, ja construït pel Govern.
• El conveni de cessió atorgat pel Govern d’Andorra a favor del Comú
d’Ordino d’una porció de terreny d’una superfície de 83,62 m² que se
segrega de la finca de major extensió anomenada “Part del Pou” .

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:
D’acord amb l’informe elaborat pel Cap de Departament d’Agricultura i Medi ambient,
adjudicar el contracte per l’elaboració d’una auditoria energètica del Centre Esportiu
d’Ordino i propostes de millora energètica.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 6 de setembre de 2012, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 13 DE SETEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 6 de setembre de
2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”
Núm. 2012/512 :

53.272,40€

• LO 2012/23265, per un import de 1.100€,.
- Resolució de contracte
Es proposa acordar la no renovació del contracte 22/2009 i preparar la
convocatòria d’un nou concurs.
- Acords de resolució
• Número 3642/2012 del 12 de juliol del 2012.
• Número d’expedient 4881/2012, de data 1 d’agost del 2012.

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Acord:
Atenent al que estableix l’article 8.1, Publicació de llistes, de la Llei 28/2007 del 22
de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i
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del referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional
d’electors a partir del proper 30 de setembre, segons el text següent:
AVIS
En aplicació dels articles 8.1 i 10 de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de
modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, el proper 30 de setembre
de 2012, el Comú d’Ordino procedirà a la publicació de les llistes provisionals d’electors.
La persona que es consideri amb dret a votar i no estigui inscrita en aquesta llista podrà
demanar la seva inscripció al Comú d’Ordino, dins el termini de 15 dies naturals, havent de
formular aquesta petició per escrit, tot i aportant la documentació necessària.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Comerç
─ Número 3019609, de data 4 de setembre de 2012.
─ Número 3019623, de data 5 de setembre de 2012.
─ Número 3019616 de data 4 de setembre de 2012.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords :
- S’aprova la creació del lloc de treball d’auxiliar d’arxiu en base a l’informe
presentat per la cap del departament de GDH.
- Segons el que preveu l’article 52 de la Llei dels Agents de Circulació comunals,
procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari per presumpta falta greu contra
l’agent de circulació - funcionari 224 en base a l’informe presentat pel sots-cap
de servei, en el qual es descriu la presumpta falta comesa.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
- Número 3019694, de data 11 de setembre de 2012.
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- Número 3019695, de data 11 de setembre de 2012.
- Número 3019696, de data 11 de setembre de 2012.
Obra Menor:
- Número 3019606, de data 4 de setembre de 2012.
- Número 3019650, de data 6 de setembre de 2012.
- Número 3019708, de data 11 de setembre de 2012.

TURISME I ESPORTS
Acord:
Acordar la compra dels productes de marxandatge per un total de: 2.374,98€
AC: 23865

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 13 de setembre de 2012, per unanimitat.
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JUNTA DE GOVERN DEL 20 DE SETEMBRE DE 2012
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Govern de data 13 de setembre de
2012.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.

FINANCES
INTERVENCIÓ I FINANCES:
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament “O”
Núm. 2012/551 : 49.475,21€
• ACLO 2012/24290, per un import de 312€.
• ACLO 2012/24291, per un import de 2.737,50€.
• LO 2012/24438, per un import de 2.496€.
• ACLO 2012/24547, per un import de 624€.
• ACLO 2012/24546, per un import de 3.120€.
• ACLO 2012/24547, per un import de 2.496€.
• OPNP 2021/24442 i 24444, per un import total de 292,80€.
• OPNP 2012/24297, per un import de 68€.
• ACLO 2012/24674, per un import de 115.000€.
- Acord de resolució:
• Número d’expedient 4909/2012, de data 30 d’agost del 2012.
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- A proposta de la junta, s’aprova l’addenda al conveni de data 10 d’octubre del
2007, amb el Comú de la Massana, per regular el procediment de validació de
les llicencies de construcció atorgades abans de l’aprovació dels corresponents
Plans d’Urbanisme, i del cobrament de les taxes que es deriven d’aquests
atorgaments, en terrenys de la mateixa propietat privada que es trobessin
dividits administrativament entre els termes de les parròquies d’Ordino i la
Massana.
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
ESCOLA DE MÚSICA:
Informació:
En data 30 de juny del 2012 va vèncer el contracte entre el Govern d'Andorra i el
Comú d'Ordino per a la utilització de les sales de escoles velles, on estava ubicada
l'escola de música. Aquesta passarà a ubicar-se al centre de tecnificació

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords :
-

Vista la baixa del funcionari 049, es proposa prorrogar el contracte de l’agent de
l’administració de caràcter eventual 263, fins el 31 d’octubre.

-

Degut a la baixa del funcionari 020 que es produirà el proper dia 31 de
desembre, es convoca internament la plaça que ocupava.

COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ:
Informació:
Es reemplaçarà l’exposició de fotografies “Ordino reviu” per la exposició fotogràfica
“30 anys de festival” a on es podran veure els millors moments del Festival Narciso
Yepes. L’exposició s’inaugurarà el mes d’octubre coincidint amb la 30a edició del
festival i es podrà visitar fins el mes de desembre.
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OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME:
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds:
Obra Menor:
- Número 3019612, de data 4 de setembre de 2012.
- Número 3019717, de data 12 de setembre de 2012.

TURISME I ESPORTS
TURISME:
Acord :
Donar conformitat a que l’Hble. Bartumeu Gabriel i la Sra. Cristina Ariño assisteixin
al World travel Market de Londres el dia 5 i 6 de novembre.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:
Acords
Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per la Federació Andorrana d’Esquí per
poder utilitzar puntualment (2 mesos) i gratuïtament la sala de Judo del Centre de
Tecnificació, els dimarts i dijous de 8.30 a 10 hores, per efectuar els entrenaments
físics dels joves esquiadors escolaritzats a l’escola andorrana de segona
ensenyança d’Ordino.
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de
Govern del 20 de setembre de 2012, per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 27
de setembre de 2012.
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