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CONSELL DE COMU 
24 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: ordinària 
Hora de l’inici: 13.35h 
Hora d’acabament: 13.47h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Gemma Riba Casal 
Samuel Duró Backes  
Vanessa Fenés Areny  
Marc Pons Pons  
Jordi Serracanta Marcet 
Xavier Herver Merino  
Maria del Mar Coma Padilla 
Eva Choy Guiu  
Sandra Tudó Montanya 
 
La secretària general: Sra. Zita  Barrio Lopez 
 
 
Ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 d’octubre de  

2016.  
 

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes 
de les Juntes de Govern del 24 i 31 d’octubre i del 7 i 14 de novembre de 
2016. 
 

3. Proposta d’aprovació del pressupost 2017, de l’Ordinació pressupostària 
corresponent i de la memòria justificativa d’ingressos.  
 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2017.  
 
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2017. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El cònsol major Sr. J. Àngel Mortés dóna 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 l’acta de Consell de Comú de data 

27 d'octubre de 2016 
 

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, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 27 
d'octubre de 2016. 
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2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 24 i 31 
d'octubre i del 7 i 14 de novembre de 2016 

 
 

JUNTA DEL 24 D'OCTUBRE DE 2016 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
   
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3034080, de data 31 d'agost de 2016. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3034622, de data 18 d'octubre de 2016. 
 
Obra Major: 
 
− Número 3032245, de data 11 de febrer de 2016. 
 
− Número 3033687, de data 20 de juliol de 2016. 
 
− Número 3033801, de data 3 d'agost de 2016. 
 
− Número 3034502, de data 3 d'octubre de 2016. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord :  
 
Sol·licitud núm. 3032323. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement la següent sol·licitud: 
 
Ocupació de via pública 
 
Número de registre 3034564, de data 11 d’octubre de 2016. 
 
Resoldre favorablement els següents descàrrecs, per posseïdors de tarja 
d’abonament de zona verda: 
 
Denúncia número 24136. 
 
Denúncia número 24804. 
 
Denúncia número 24291.  
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
− Deixar sense efecte el conveni 112/2015, de data 17 de setembre de 2015. 
 
− Donar conformitat al conveni 129/2016. 
 
CASA PAIRAL 
 
Acord : 
 
Es dóna conformitat al calendari de dies festius de la Casa Pairal següent: 
            

     GENER:            1  Cap d’any   
                                6  Reis  
 
     MARÇ:              14  Constitució  
 
     ABRIL:              17  Dilluns de Pasqua 
 
     MAIG:               1  Festa del treball 

 
JUNY:                  29 Sant Pere 
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SETEMBRE:        8  Meritxell 
   16 Sant Corneli  
 
NOVEMBRE:      1  Tots Sants (Matí) 
 
DESEMBRE:         25  Nadal  
    26  Sant Esteve  

 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Cens de població 

 
Número 3034645, de data 19 d'octubre de 2016. 
 
Comerç  
 
Número 3034535, de data 6 d'octubre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
− Autoritzar l'agent de l’administració de caràcter eventual 1037 a efectuar la 

sortida al Saló del Manga de Barcelona i a Portaventura, els propers dies 31 
d’octubre i 5 de novembre respectivament.  
 

− Contractar l'agent de l'administració de caràcter eventual 560 del 31 
d'octubre al 4 de novembre. 

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

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/755, per un import total de 
16.503,55€. 

 
• O 2016/33294, per un import de 18,90€. 
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• ACLO 2016/32721, per un import de 109,50€. 
 
 

Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 24 d'octubre del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 31 D'OCTUBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 24 d'octubre de 2016.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acord:   
 
Donar conformitat al conveni 72/2014. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3033802, de data 3 d'agost de 2016. 
 
− Número 3034707, de data 27 d'octubre de 2016. 
 
Acord :  
 
Crear una comissió de treball per valorar la Memòria tècnica i diagnòstic urbanístic 
del POUP.  
 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT i BENESTAR SOCIAL 
 
ESCOLA BRESSOL: 
 
Es resol  favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2016/00034980, per un import de 250,80€. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 

Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3034483, de data 30 de setembre de 2016. 

 
─ Número 3034574, de data 12 d'octubre de 2016. 

 
─ Número 3034588, de data 13 d'octubre de 2016. 

 
─ Número 3034662, de data 21 d'octubre de 2016. 
 

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord : 
 
Donar conformitat a la sol·licitud d'excedència sense reserva de plaça per un 
període de tres anys a partir de l’1 de gener de 2017 al funcionari 076. 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acord:   
 

- Donar conformitat a oferir a partir del 2017, 5 classes gratuïtes a part de 
les 5 invitacions que ja es donen, als socis amb QUOTA +.  

 
- Donar conformitat a tancar les inscripcions de socis del CEO vist que 

superem el sostre de 1.800 socis. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 

INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/775, per un import total de 
59.511,05€. 

 
- Central de compres 

 
•  Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 

convocar el concurs públic nacional urgent pel subministrament d’una moto 
tipus quad pel departament de serveis públic del Comú d’Ordino (Codi 
PB/CSO/16-V).  

 
•  Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 

convocar el concurs públic nacional urgent pel subministrament de dos 
vehicles mitjançant arrendament amb la prestació de serveis per al 
Departament de Serveis públics del Comú d’Ordino (Codi PB/CXO/16-W).  

 
- Procediment d’executiva 
 
Publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions de provisions de 
constrenyiment per deutes.  
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 31 d'octubre del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 31 d'octubre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
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OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3034734, de data 2 de novembre de 2016. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Cens de població 

 
Número 3034735, de data 2 de novembre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords :  
 
− Publicar un edicte per ocupar el lloc de treball de dissenyador/a gràfica/a en 

qualitat d’agent de l’administració de caràcter indefinit. 
 
− Nomenar l'agent de l’administració de caràcter indefinit 1055 en període de 

prova.  
 
− Donar conformitat a la sol·licitud presentada pel funcionari 485 per a poder 

gaudir de divuit mesos més d’excedència, fins al 31 d’agost de 2018.  
 
− Autoritzar el pagament dels drets d’examen al funcionari 141. 
 
− Autoritzar el pagament dels drets d’examen al funcionari 625. 
 
− Autoritzar el pagament dels drets d’examen a l'agent de l’administració de 

caràcter indefinit 636. 
 
− Contractar amb caràcter d’urgència l'agent de l’administració de caràcter 

eventual 974. 
 
− Seguir amb la contractació dels agents de l’administració de caràcter eventual                                                                                              

1014, 1007, 979 i 860. 
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− S'acorda que el Comú es faci càrrec del cost de les classes d’anglès fins a un  

màxim de 99€.  
 
− Amb motiu de les festes de Nadal, donar conformitat a obsequiar: 
 

• Tot el personal del Comú amb un aperitiu el proper 16 de desembre, a les 
21:00 hores. 

• Cada treballador del Comú amb un val de descompte de 40€. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/797, per un import total de 
11.787,18€. 

  
- Modificacions pressupostàries 

 
• A proposta de la junta és dóna conformitat al suplement de crèdit a la 

Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 6.085€. 
 
• Transferència de crèdit al Centre esportiu d’Ordino, per un import total de 

22.500€. 
 
- Revisió del Marc pressupostari 2016/2019 
 

Es presenta la revisió del Marc pressupostari per al mandat 2016/2019, 
d’acord amb la Llei 32/2014 de SEFP i que serà aprovat conjuntament amb el 
pressupost econòmic per a l’exercici 2017. 

 
- Adjudicació del concurs d’auditories  
 
Adjudicar el concurs públic per la contractació d’empreses d’auditoria per a 
l’execució dels treballs d’auditoria de comptes, en el marc del control financer, 
de les societats participades i entitats subvencionades del Comú d’Ordino i del 
Comú de la Massana. 
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Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 7 de novembre del 2016, per unanimitat. 
 
 

JUNTA DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2016 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2016. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries. 
 
GABINET DE CÒNSOLS 
 
A proposta de la junta, s'aprova el calendari de les sessions ordinàries de Consell 
de Comú per al 2017. 

 
GENER :  
Dijous 26, a les 13.30 h. 
 
FEBRER: 
Dimecres 22, a les 13.30 h.  
Tradicional dels arrendaments (dimecres abans de carnaval).  
 
MARÇ 
Dijous 30, a les 13.30 h. 
 
ABRIL:  
Dijous 27, a les 13.30 h. 
 
MAIG:  
Dijous 25, a les 13.30 h. 
Tradicional de Sancogesma.  
 
JUNY:  
Dimecres 28, a les 13.30 h. 
 
JULIOL:  
Dilluns 24, a les 18 h.    
 
SETEMBRE:  
Dijous 14 a les 13.30 h. 
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OCTUBRE:  
Dijous 26, a les 13.30 h. 
 
NOVEMBRE:  
Dijous 30, a les 13.30 h. 
 
DESEMBRE: 
Dijous 28 de desembre, a les 12 h. 
Tradicional de Sants Innocents.  
 

Acord :  
 

Es dóna conformitat al tancament de la carretera C340 el proper dilluns 21 de 
novembre de 2016 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
A proposta de la junta, es dóna conformitat al següent: 
 

• Conveni 135/206. 
 

• Conveni 133/2016. 
 

• Conveni 134/2016. 
 

• Conveni 137/2016. 
 

• Conveni 136/2016. 
 

• Adjudicar el concurs públic nacional per la contractació d'un equip tècnic 
per a la realització i redacció de la revisió el Pla d'ordenació i urbanisme 
parroquial d'Ordino (POUP). 

 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
− Número 3034797, de data 10 de novembre de 2016. 
 
− Número 3034798, de data 10 de novembre de 2016. 
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Obra menor: 
 
− Número 3034788, de data 8 de novembre de 2016. 
 
− Número 3034805, de data 11 de novembre de 2016. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Sol·licitud núm. 3033144. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
SERVEIS 
 
Acord:   
 
S’acorda acceptar la demanda de Pirinenca de Serveis en relació a prestacions 
complementàries a la recollida de diferents residus.  
 
Es resol favorablement la proposta de contractació següent:  
 
Adjudicar els treballs de manteniment dels aparells d’elevació i portes mecàniques 
del Comú d’Ordino. 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre favorablement la següent sol·licitud de descàrrec : 
 
Denúncia número 24289. 
 
Resoldre desfavorablement les següents sol·licituds de descàrrecs: 
 
Denúncia número 24208. 
 
Denúncia número 24822. 
 
Denúncia número 24189. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
LUDOESCOLA 
 
Acord : 
 
A demanda dels usuaris obrir el servei de Ludoescola de matí a les 7:30. 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
Donar conformitat al conveni 138/2016. 
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Festius 2017 

 
─ A proposta de la junta, s'aprova del decret i l’avís de dies festius dels 

departaments comunals per l’any 2017.  
 
Per complir amb el que estableix l'article 3 del calendari laboral, fixar un màxim 
de 4 festius comunals, pel que fa al poble d'Ordino fixar com a dies festius el 
diumenge i el dilluns del Roser d'Ordino.  

 
Decret 

 
Decret del 24-11-2016 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia 
d’Ordino per l’any 2017. 
 
El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 24 de novembre de 2016, 
 
Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 2 de novembre de 2016, pel qual es 
fixa el calendari laboral per a l’any 2017,  
 
DECRETA : 
 
Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2017 són el 29 de 
juny, diada de St. Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles : 
 
Ordino 
 2 i 3 de juliol, Festa del Roser  
 16 de setembre, Festa Major 
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Sornàs 
 16 d’agost, Festa Major 
Ansalonga 
 20 de gener, Sant Sebastià  
 29 de setembre, Festa Major 
La Cortinada 
 2 i 3 de setembre, Festa Major 
Llorts 
 5 i 6 d’agost, Festa Major 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Avis 
 
Avís del 24-11-2016 pel qual es publica el calendari de dies festius dels 
departaments comunals per l’any 2017. 
 
Per acord del Consell de Comú de data 24 de novembre de 2016, el calendari de 
dies festius dels departaments comunals queda fixat per a l’any 2017 com 
segueix : 
 
GENER 
1 Cap d’Any (diumenge) 
6  Reis (divendres) 
 
FEBRER 
27 Carnaval (dilluns) 
 
MARÇ 
14 Dia de la Constitució (dimarts) 
 
ABRIL 
14 Divendres Sant (divendres) 
17 Dilluns de Pasqua (dilluns) 
 
MAIG 
1 Festa del treball (dilluns) 
 
JUNY 
5 Dilluns de Pentecosta (dilluns) 
29 Sant Pere (dijous) 
 
JULIOL 
2 i 3 Roser d’Ordino (diumenge i dilluns) 
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AGOST 
15 L’Assumpció (dimarts) 
 
SETEMBRE 
8 Nostra Senyora de Meritxell (divendres) 
16 Sant Corneli i Sant Ciprià (dissabte) 
 
NOVEMBRE 
1 Tots Sants (dimecres) 
 
 
DESEMBRE 
8 Immaculada Concepció (divendres) 
25 Nadal (dilluns) 
26 Sant Esteve (dimarts) 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

 
Es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3033990, de data 23 d'agost de 2016. 
 
─ Número 3034589, de data 13 d'octubre de 2016. 

 
─ Número 3034668, de data 21 d'octubre de 2016. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
Autoritzar l'agent de l'administració de caràcter indefinit 274, el funcionari 101 i 
l'agent de l'administració de caràcter eventual 943 a realitzar el curs de reciclatge 
de socorrisme (PSE1). 

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
Renovació dels serveis de l'Agència de Notícies Andorrana a l'empresa “ANA". 
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TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
• AC 2016/35487 per un import de 8.474,38€ (IGI no inclòs). 
 
• Autorització de despesa número 2016/35495, encarregar la redacció del 

projecte de remodelació del CEO. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament: “O” 2016/809, per un import total de 

23.553,02€. 
 

• LO 2016/35357, per un import de 30€. 
 
• LO 2016/35356, per un import de 30€. 
 
• O 2016/35353 i 35354 per un import total de 5.460,15€. 
 
• O 2016/35350, 35351 i 353542 per un import total de 6.466,56€. 
 
• LO 2016/35491, per un import de 500€. 
 
• LO 2016/35490, per un import de 500€. 
 
• LO  2016/35494, per un import de 127€. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i 
Benestar social, per un import de 1.192€. 
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• A proposta de la junta es dona conformitat a la generació de crèdit per un 
import de 2.000€ a la Conselleria d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar 
social. 

 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta 
de Govern del 14 de novembre del 2016, per unanimitat. 
 
 
3. Proposta d’aprovació del pressupost 2017, de l’Ordinació 
pressupostària corresponent i de la memòria justificativa 
d’ingressos.  
 
La Sra. M. del Mar Coma fa una breu explicació del contingut del pressupost, de 
l'ordinació pressupostària corresponent i de la memòria justificativa d'ingressos 
per al 2017. 
 

La Sra. Eva Choy, en nom de la minoria, demana fer una observació i constància 
en acta en relació al pressupost i inicia la seva intervenció remarcant que 
efectivament hi ha un dèficit de prop d'un milió d'euros malgrat que no hi hagi un 
nou endeutament. Afegeix que les inversions han estat ben descrites en la 
explicació de la Sra. Coma però que haurien de ser assumibles en un comú que 
rep més de sis milions d'euros en transferències del govern i per tant volen 
evidenciar una vegada més la problemàtica de les finances comunals : el Comú 
ha de cobrir unes pèrdues de Secnoa any darrere any. Indica que les necessitats 
de finançament de Secnoa en el proper pressupost són de més de 1.500.000€, 
xifra similar a la del pressupost anterior. Cal comptar un any més que s'ha 
comptabilitzat un cànon de 885.900€ que ja anticipen que Secnoa, molt 
probablement, no podrà assumir. 

Per totes aquestes remarques, des de la minoria s'abstenen a l'aprovació del 
pressupost. 
 
La Sra. M. del Mar Coma respon que pel que fa al cànon de Secnoa, es veritat 
que no es recupera, però també val a dir, no per aquest mandat sinó també pels 
anteriors, que aquest cànon ens permet que el sostre d'endeutament sigui 
superior de 1.800.000€. Indica que el cànon és l'indicatiu del que costa tenir unes 
pistes d'esqui.  
 
La Sra. Eva Choy afegeix que la situació financera d'Arcalís és una problemàtica i 
quan es tanquin els comptes es podrà parlar amb més coneixement, i que s'ha 
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de ser conscient que el Comú aporta uns diners que deixen de revertir a la 
Parròquia.  
 
La Sra. M. del Mar Coma transmet el seu desacord remarcant que no només 
reverteixen a la Parròquia sinó que al País sencer. 
 
S'aprova pressupost 2017, de l’Ordinació pressupostària corresponent i de la 
memòria justificativa d’ingressos, per majoria, amb vuit vots a favor i dos 
abstencions.  
 
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació tributària 2017.  

La Sra. Sandra Tudó intervé indicant que des de la minoria aproven l'Ordinació 
tributària 2017 tot i que volen destacar l'increment de l'impost sobre els 
rendiments arrendataris per als propers exercicis que passarà del 0.82 a l'1.25 i 
demanen a la majoria comunicar aquest increment tot i que sigui deduïble de 
l'IRPF. 

Demana perquè som la única Parròquia en tenir un preu mínim de 30€ per unitat 
immobiliària arrendada. 
 
S'aprova l'Ordinació tributària 2017, per unanimitat 
 

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de preus públics 2017. 
 
La Sra. Eva Choy indica que des de la minoria han fet arribar unes esmenes pel 
que fa a l'Ordinació de preus públics i la Sra. M. del Mar Coma confirma que totes 
les esmenes han estat acceptades.  
 
S'aprova l'Ordinació de preus públics 2017, per unanimitat. 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
La  secretària  general                                          El cònsol major  
Zita Barrio Lopez                                                          J. Àngel Mortés Pons   
 


