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CONSELL DE COMÚ 
20 DE GENER DE 2022 

 
 
Lloc: Sala de Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino. 
Sessió: ordinària. 
Hora de l’inici: 13:32 h. 
Hora d’acabament: 13:36 h. 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusen la seva absència els Honorables consellers, Sr. Samuel Duró Backes, 
Sra. M. Cristina Montolio Guasch i Sr. Enric Dolsa Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú del 22 i del 28 de 

desembre de 2021. 
 

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 20 i del 28 de 
desembre de 2021 i del 3 i del 10 de gener de 2022. 

 
3. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió de Manteniment, 

Serveis i Circulació per un import de 50.000 €. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Comú del 22 

i del 28 de desembre de 2021. 
 
El cònsol 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, les actes de les sessions celebrades el 22 i el 28 de 
desembre de 2021. 
 

 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 

20 i del 28 de desembre de 2021 i del 3 i del 10 de gener de 
2022. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 20 DE DESEMBRE DE 2021 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3054975, de data 17 de desembre de 2021. 
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Obra Major: 
 
- Número 3053785, de data 1 d’octubre de 2021. 
- Número 3054315, de data 3 de novembre de 2021. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acords: 
 
- Formalitzar una addenda al contracte 2017/14. 

 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de descàrrec de sanció 
següents: 

 
- Sol·licitud número 3053323, de data 9 de setembre de 2021.  
- Sol·licitud número 3051714, de data 7 de maig de 2021. 
- Sol·licitud número 3051692, de data 6 de maig de 2021.  
 
Es resolen desfavorablement les sol·licituds de descàrrec de sanció 
següents: 
 
- Sol·licitud número 3052964, de data 13 d’agost de 2021. 
- Sol·licitud número 3051698, de data 6 de maig de 2021. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Cens de població 

 
Número 3054705, de data 1 de desembre de 2021. 

 
Comerç 

 
- Número 3052903, de data 9 d’agost de 2021. 
- Número 3054498, de data 15 de novembre de 2021. 
- Número 3054627, de data 24 de novembre de 2021. 
- Número 3054717, de data 1 de desembre de 2021. 



                     
                                             

CC/2022-01-20                                                                                                                                      4/15 

- Número 3054725, de data 1 de desembre de 2021. 
- Número 3054861, de data 10 de desembre de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per T.H.M. per realitzar una estada 

en descoberta professional al Departament d’Agricultura, Medi ambient i 
Sostenibilitat, del 31 de gener al 4 de febrer 2022, segons el conveni dels 
alumnes de secundària del Lycée Comte de Foix.  
 

- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per B.J.M. per realitzar una estada 
en descoberta professional al Departament d’Agricultura, Medi ambient i 
Sostenibilitat, del 31 de gener al 4 de febrer 2022, segons el conveni dels 
alumnes de secundària del Lycée Comte de Foix.  

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per P.G.P. per realitzar una estada 

en descoberta professional al Servei de Ludoescola, del 17 de gener al 25 de 
febrer de 2022.  

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per E.P.S. per realitzar una estada 

en descoberta professional al gimnàs del Centre Esportiu, del 17 de gener al 
25 de febrer de 2022.  

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada pel treballador públic indefinit 1203 

per col·laborar en tasques de treta de neu, sempre que les tasques de treta de 
neu siguin compatibles amb el servei que presta.   
 

- Retribuir al treballador públic indefinit 959 les hores realitzades, desenvolupant 
funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada ordinària de 
treball, el dia 4 de desembre, a les instal·lacions de l’ACCO. 
 

- Declarar desert l’edicte del 22-11-2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball de recepcionista del Centre 
Esportiu, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na. 
 

- Atès que l’edicte del 22-11-2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball de recepcionista del Centre 
Esportiu, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, s’ha declarat desert, 
continuar el procés de selecció per a la cobertura d’aquest lloc de treball a 
través d’un nou edicte. 
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- Atès l’edicte del 22-11-2021 pel qual es convocava un concurs de mobilitat 
interna per cobrir una plaça del lloc de treball d’administratiu/va pel 
Departament de Manteniment i Serveis públics, en qualitat de treballador/a 
públic/a indefinit/da i segons l’informe del comitè tècnic de selecció: 
Nomenar la treballador pública indefinida 274 per a aquest lloc de treball. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acords: 
 
- Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP/202100049345, per un 

import de 24.557,82 €. 
 
- Autoritzar la realització d'una part de la cursa de muntanya el dia 19 d’agost 

del 2022, des del Port de l’Albella fins a la Coma de Forat, Port de Creussans i 
Port de la Bretxa d’Arcalís. 
 

- Instal·lar l’escultura del programa POCTEFA Plasticopyr, a la palanca del camí 
interpretatiu del Grau de la Llosa. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2021/683 per un import total de 49.787,20 €. 
 

- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 

social per un import de 200 €. 
• Transferència de crèdit a les Comissions de Finances i Intervenció i de 

Turisme, Dinamització i Esports per un import de 1.200 €.  
 

- Anul·lació rebuts per prescripció 
  
Donar conformitat a anul·lar els rebuts que han prescrit, un cop esgotades totes 
les fases d’embargament, corresponents a l’exercici 2018. 
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- Anul·lació de sancions 
 
Anul·lar els rebuts corresponents a sancions de circulació imposades a vehicles 
amb matrícula estrangera, imposades durant els mesos d’abril i juny del 2021, 
atesa la seva prescripció per no haver pogut iniciar-se el procediment de 
notificació. 
 
- Central de contractació 
 
• Vist que per edicte del 30 d’agost del 2021 es va convocar el concurs públic 

per a la realització dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos del 
Principat d’Andorra, expedient 2021/98. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació, i en 
aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, s’acorda adjudicar, en nom de 
tots els comuns d’Andorra, a l’empresa Avet Negre (Tot Boscos) la realització 
dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos del Principat d’Andorra 
segons els preus unitaris establerts.  
 

• Vist que per edicte del 2 de novembre del 2021 es va convocar el concurs 
públic per a la realització dels treballs de substitució d’un ascensor de 
l’aparcament vertical del Centre Esportiu d’Ordino, expedient 2021/115. 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació, es 
declara deserta l’adjudicació per manca de dotació pressupostària. 

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 28 DE DESEMBRE DE 2021 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 

 
Donar conformitat al conveni 2021/1049. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
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Acords: 
 
- Es resol  favorablement la proposta de despesa AC2021/50337, per un import 

d’11.265,10 €. 
 
- Donar conformitat a la resolució de l’expedient número 002/2021 incoat per 

una infracció urbanística.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3055050, de data 22 de desembre de 2021. 
 
Obra menor: 
 
Número 3054969, de data 17 de desembre de 2021. 
 

MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acords 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa ACEXP 2021/49359, per un 
import de 7.590 €. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
A partir del 23 de desembre de 2021, el Comú d’Ordino podrà emetre certificats 
digitals per als menors de 16 i 17 anys.  
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 

 
Comerç 

 
- Número 3054554, de data 17 de novembre de 2021. 
- Número 3051485, de data 13 de desembre de 2021. 
- Número 3054918, de data 14 de desembre de 2021. 
- Número 3054921, de data 14 de desembre de 2021. 
- Número 3054947, de data 16 de desembre de 2021. 
- Número 3055007, de data 20 de desembre de 2021. 
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- Número 3055022, de data 21 de desembre de 2021. 
- Número 3055024, de data 21 de desembre de 2021. 
- Número 3055044, de data 22 de desembre de 2021. 
 
Terrassa de bar 

 
- Número 3055107, de data 23 de desembre de 2021. 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Acord:  
 
Atorgar la cessió d’ús temporal de la cabana del vaquer de la Borda de Sorteny 
per una durada d’un any, renovable. 

 
L’empresa es farà càrrec de la neteja i condicionament de la cabana del vaquer a 
les seves exclusives costes. No es podrà realitzar cap obra major, tampoc treure 
l’aigüera de pedra i la xemeneia. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 

 
• Relació d’ordres de pagament. 
      O 2021/691 per un import total de 34.123,87 €. 
 
• ACLO 50072/2021 per un import de 200 €. 
• ACLO 50338/2021 per un import de 200 €. 
 
- Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat 
per un import de 2.600 €. 
 
- Central de contractació 
 
Vist que per edicte de l’11 d’octubre del 2021 es va convocar el concurs per a la 
realització dels treballs de substitució i subministrament de finestres i panells per a 
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la Casa Nova del Comú, expedient 2021/116 i segons la proposta d’adjudicació 
presentada per la mesa de contractació, s’acorda declarar desert el concurs 
perquè l’oferta presentada no compleix amb les condicions tècniques establertes 
en el plec de bases. 
 
- Preus públics  
 
Donat que alguns usuaris de l’Escola Bressols s’han vist afectats pel confinament 
de classes durant el mes de desembre, s’acorda descomptar al rebut del mes de 
gener la part proporcional pel servei no prestat. 
 
- Publicació al BOPA 
 
Publicar al BOPA, la relació 62, de la notificació col·lectiva de resolució 
d’aprovació de provisions de constrenyiment de qualsevol tipus de deute vers el 
Comú d’Ordino.  
 
 
La Sra. Tudó felicita els membres del Comú per l’adjudicació d’un estudi de 
caracterització social i ambiental en relació al creixement urbanístic de la 
parròquia, aprovat en aquesta acta de Junta de Govern. 
Afirma que els membres de l’oposició ja havien sol·licitat aquest estudi i celebra 
que es materialitzi.  
Afegeix que li preocupa el resultat, i demana quines mesures es prendran si a 
nivell urbanístic el creixement és massa elevat, es modificarà el POUP?  
 
La Sra. Tudó demana si aquesta anàlisi només contindrà els recursos o si també 
tindrà en compte les infraestructures i les xarxes viaries. També vol saber en quina 
fase es troba. 
 
El cònsol major respon que l’estudi ja està adjudicat i aclareix que servirà per 
conèixer l’abast dels recursos, com per exemple l’aigua, i de creixement de la 
parròquia a nivell urbanístic per integrar-los amb les necessitats com a reserva de 
la biosfera. En funció del resultat d’aquests estudis, si cal, es faran modificacions 
al POUP o a qualsevol normativa que ho requereixi. 
El cònsol expressa què la finalitat és trobar l’equilibri entre el desenvolupament 
econòmic i la conservació del nostre patrimoni natural. 
 
La Sra. Tudó pregunta quin és el termini per tenir el resultat d’aquest estudi. 
 
El cònsol major contesta que el resultat el tindran en dos o tres mesos, i permetrà 
tenir una visió general de les necessitats de la parròquia per conservar els 
recursos naturals.  
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 3 DE GENER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
Acord: 

 
Autoritzar la filmació d’un vídeo promocional, els dies 26 i 27 de gener de 2022, al 
tram de carretera vella entre el pont del Castellà i l’aparcament de l’Hortell, 
segons la demanda efectuada per l’interessat, per carta amb data 29 de 
desembre de 2021.  
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3054981, de data 17 de desembre de 2021. 
- Número 3055049, de data 22 de desembre de 2021. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
En compliment del que preveuen els articles 27 i 29 de l’Ordinació del Cadastre, i 
en virtut de la comunicació de la notaria, inscriure al registre del cadastre el dret 
de propietat, sobre els béns immobles següents: 
 

• Unitat cadastral 3U02330. 
Vivenda planta tercera, porta primera, Proteco - la Cortinada, Bloc A (unitat 
immobiliària número 19). 

• Unitat cadastral 3U02343. 
Plaça d'aparcament núm. 9, Proteco - la Cortinada, Bloc A (unitat 
immobiliària número 9). 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Acord: 
 
Es resol favorablement la sol·licitud número 3054799, de data 6 de desembre de 
2021.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3055078, de data 23 de desembre de 2021. 
- Número 3055205, de data 31 de desembre de 2021. 
- Número 3055206, de data 31 de desembre de 2021. 
- Número 3055079, de data 23 de desembre de 2021. 
- Número 3055092, de data 23 de desembre de 2021. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per la treballadora pública 

indefinida 1083, pel desenvolupament de funcions com a monitora d’activitats 
físiques dirigides a infants, d’entre 8 i 12 anys, fora de l’horari laboral i a temps 
parcial, fins al 31 de desembre de 2022.  

 
- Atès l’edicte del 22-11-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de 

monitor/a de Ludoescola, adscrit/a al Departament d’Educació, Cultura, 
Joventut i Benestar Social, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na en 
horari de 17 a 20 h, durant el curs escolar 2021-2022: 
Nomenar el treballador públic interí 1113 per a aquest lloc de treball.   

 
- Ates l’informe del cap del Departament de Manteniment i Serveis públics i 

segons el punt 1 de l’article 10 del Reglament de Sistemes de compensació 
del Comú d’Ordino, retribuir al treballador públic interí 959 les hores realitzades 
desenvolupant funcions pròpies del seu lloc de treball, fora de la seva jornada 
ordinària de treball, a les instal·lacions de l’ACCO. 
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- Atès l’edicte del 6-12-2021 pel qual es declarava desert el procés selectiu per 
cobrir una plaça d’operari/a xofer de Manteniment i Serveis públics, en qualitat 
de treballador/a públic/a interí/na, i es tornava a convocar un nou procés 
selectiu, i vist l’informe del comitè tècnic de selecció, es declara desert aquest 
edicte. 
 

- Atès que l’edicte del 6-12-2021 pel qual es convocava un procediment 
selectiu per cobrir una plaça del lloc de treball d’operari/a xofer de 
Manteniment i Serveis públics, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na 
s’ha declarat desert, s’acorda iniciar un nou procés de selecció per a la 
cobertura d’aquest lloc de treball. 
 

- Atès l’edicte del 6-12-2021 per cobrir una plaça del lloc de treball de 
monitor/a de Ludoescola, en qualitat de treballador/a públic/a interí/na, en 
horari de 17 a 19 h durant el curs escolar 2021-2022, i vist l’informe del 
comitè tècnic de selecció, es declara desert aquest edicte. 
 

- Ampliar fins al 30 de setembre de 2022 el nomenament de la treballadora 
pública interina 11 per desenvolupar les funcions de suport administratiu al 
Servei de Circulació.  

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/1 per un import total de 41.817,86 €. 

 
- Central de contractació 
 
Vist que per edicte del 15 de novembre del 2021 es va convocar el concurs pel 
subministrament de combustible (estelles) pel Centre Esportiu d’Ordino, expedient 
2021/117. 
Donat que en aquest concurs no s’ha presentat cap oferta econòmica, s’acorda 
declarar deserta l’adjudicació.  
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 10 DE GENER DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3055094, de data 23 de desembre 

del 2021. 
- Donar de baixa al registre del cadastre la unitat cadastral 3U24708 (ref. 

parcel·la 3P06143). 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3055093, de data 23 de desembre 

del 2021. 
- Donar de baixa al registre del cadastre la unitat cadastral 3U05196 (ref. 

parcel·la 3P05196). 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  

 
- Iniciar un procés de selecció, a través d’un edicte, per a la cobertura del lloc 

de treball de recepcionista del Centre Esportiu en qualitat de treballador/a 
públic interí/na, del 6 de març de 2022 fins al 30 de juny de 2023. 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada pel funcionari 444 per 

desenvolupar funcions de monitor de ciclisme d’infants i joves fins a 18 anys, a 
través de la Federació Andorrana de Ciclisme, fora de l’horari laboral i a temps 
parcial, fins al 30 de juny de 2022.  
  

- Compensar al personal del Departament de Manteniment i Serveis públics les 
dietes pels àpats realitzats a l’interior en motiu de permanències 
ininterrompudes al lloc de treball, durant la realització de tasques de treta de 
neu, des del 28 de novembre al 15 de desembre de 2021. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al protocol 2022/1001.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un crèdit extraordinari a la Comissió 
de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 50.000 €. 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/5 per un import total de 247.120,56 € 

 
• ACLO 2022/889 per un import de 75.000 €. 
• ACLO 2022/890 per un import de 50.000 €. 
• ACLO 2022/931 per un import de 10.000 €. 

 
 
3. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 

de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 50.000 
€. 

 

El Ple aprova, per unanimitat, un crèdit extraordinari a la Comissió de 
Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 50.000 €, segons l’informe 
d’Intervenció següent: 
 
En data 20 de desembre del 2021 la Junta de Govern va declarar desert el concurs per a 
la realització dels treballs de substitució d’un ascensor de l’aparcament vertical, 
expedient 2021/115 per manca de dotació pressupostària suficient, que era de 30.000 €. 
 
Des de la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació s’informa de la voluntat de 
tornar a convocar una nova licitació per la realització d’aquests treballs, amb una 
necessitat de dotació estimada en 50.000 €. 
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Al pressupost 2022 no es va dotar cap partida per a aquest concepte. 
 
Atesa la estimació d’existència de romanent de tresoreria disponible al tancament de 
l’exercici 2021. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a 
l’exercici següent. 
 
Atès l’article 6, apartat 5 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici 2022 que estableix 
que els crèdits extraordinaris els acorda el Consell de Comú en forma d’Ordinació a 
proposta de la Junta de Govern, previ informe d’Intervenció. 
 
En mèrits a l’establert a l’article 79 de la Llei 36/2021 de les Finances comunals i l’article 
6 de l’Ordinació pressupostària, es proposa al Ple del Consell de Comú en la reunió del 
20 de gener del 2022, acordar el crèdit extraordinari següent: 
 
8002 13310001 603001 Instal·lacions tècniques – Aparcament vertical 50.000 € 

 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb romanent de tresoreria 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   


