
CONSELL DE COMU 
26 DE SETEMBRE DE 2013 

 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: Ordinària 
Hora de l’inici: 17: 04 
Hora d’acabament: 17: 29 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
− Bonaventura Espot Benazet  
− Consol Naudí Baixench  
− Jordi Ordoñez Adellach  
− Gemma Riba Casal  
− Ludovic Albós Cavalière 
− Bartumeu Gabriel Baella  
− Patric Simon Riba  
− Miquel Pujal Rius  
− Eva Font Denjean 
− Lucia Muñoz Muruzabal  
− Enric Dolsa Font  
− Èric Bartolomé Levos 
 
 
La secretària general: Zita Barrio Lopez 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 d’agost de 2013.   
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 29 d’agost i 5, 12 i 19 de setembre de 2013.    
 
Assumptes no previstos a l’ordre del dia : 
 
El Sr. Cònsol major dóna la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el que estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d’Ordino. 
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La Sra. Consol menor demana incloure una proposta d’acord en relació a 
SECNOA, SAU. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 29 

d’agost de 2013.  
 
El Sr. 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 29 d’agost de 
2013. 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes 

de les actes de les Juntes de Govern del 29 d’agost i del 5, 12 
i 19 setembre de 2013 : 

 
 

JUNTA DE GOVERN DE 29 D’AGOST DE 2013 
 
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” 2013/457, per un import total de 
50.480,81€. 

 
• ACLO 2013/25562, per un import total de 4.000€. 

 
• ACLO 2013/25701, per un import de 2.800€. 
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• ACLO 2013/25774, per un import de 2.000€. 
 

• ACLO 2013/26115, per un import de 12.777,78€. 
 

- Plec de bases: 
 

Aprovar el plec de bases i el corresponent expedient de contractació per 
convocar el concurs per l’homologació del subministrament de productes 
químics per a les piscines i la zona de relaxació del centre esportiu 
d’Ordino.(Codi PB/CSO/13-AA). 

 
 
GABINET DE CÒNSOLS  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni 93/13. 
 
- Resoldre l’expedient ED 003/2013 i sancionar l’agent de l’administració de 

caràcter indefinit , per la comissió d’una falta lleu amb una amonestació escrita. 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen  favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç 
 
─ Número 3022457, de data 31 de juliol de 2013. 
 
─ Número 3022653, de data 26 d’agost de 2013. 
 
Demandes d’ocupació de la via pública 

 
Sol·licitud número 3022690, de data 28 d’agost de 2013. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acords:  
 
- Donar conformitat al procediment intern anomenat “Incorporacions de 

personal”. 
 
- Renovar el contracte de l’agent de l’administració de caràcter eventual 562 fins 

que comencin les obres del CEO (previstes pel tercer trimestre de 2014).  
 
- Facultar el Comú de la Massana per a convocar públicament, en representació 

del Comú d’Ordino, el concurs per a la contractació d’una empresa que realitzi 
la vigilància de la salut del personal dels Comuns d’Ordino i la Massana, en 
compliment del que disposa la Llei 34/2008, de la seguretat i salut en el treball. 

 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 770, del 2 al 6 de 

setembre d’enguany.  
 
- Contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 464, del 2 al 6 de 

setembre d’enguany. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI:   
 
Acords: 
 
- Resoldre l’expedient administratiu CAD/01.  
 
- Aprovar els polígons cadastrals que es detallen a continuació, incorporar 

definitivament al cadastre parroquial la informació gràfica i alfanumèrica referent 
als béns immobles inclosos en aquests polígons cadastrals i procedir a la seva 
publicació al BOPA. 

 
Núm. 

Polígon 
Zona 

133 Obaga de la Gonarda 
141 Barrers i Pradàs 
142 La Llobatera i La Gonarga 
143 Cap dels Camps 
144 Font Roja i Cap dels Camps 
145 Costa del Pui 
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146 Els Clotasos 
149 Coma de Soquer 
156 Grau de Redort i Solana de les Aubes 
175 Bosc de les Ribes 
202 Barrers 
203 Costa del Pui i Forn de la Calç 
512 Bosc de l’Artic i vedat 
514 Bosc de les Ribes i Bosc de l’Artic 
902 Bosc del Coll d’Ordino 

 
- Comunicar aquesta aprovació a cada titular de drets sobre béns immobles 

inclosos en els esmentats polígons cadastrals, i també les resolucions a les 
al·legacions que han estat presentades. 

 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
Donar conformitat als diferents models de convenis i contractes per a la utilització 
de les instal·lacions del pavelló Germans de Riba i per a les sales d’activitats del 
CEO, segons la relació que es detalla a continuació:  
 

• Model núm.1: conveni per a la utilització de les instal·lacions del pavelló de 
les escoles Germans de Riba per a la celebració d’un acte concret.  

 
• Model núm. 2: conveni per a la utilització de les instal·lacions del pavelló de 

les escoles Germans de Riba de clubs esportius d’Ordino durant un curs 
escolar. 

 
• Model núm. 3: contracte per a la utilització de les instal·lacions del pavelló de 

les escoles Germans de Riba d’entitats esportives. 
 
• Model núm. 4: contracte per a la utilització d’una sala al Centre Esportiu 

d’Ordino per impartir activitats. 
 

• Model núm. 5: conveni per a la utilització d’una sala al Centre Esportiu 
d’Ordino, perquè clubs d’Ordino puguin impartir activitats.  
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ: 
 
S’informa i es resol desfavorablement el descàrrec corresponent a la 
següent sanció de circulació : 
 
Constat 19582 
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
Acord :  
 
- Donar conformitat al plec de bases, a les condicions tècniques i 

administratives i a la publicació del corresponent edicte per convocar el 
concurs públic per a la realització dels treballs silvícoles de millora forestal als 
boscos del Principat d’Andorra, en nom de tots els comuns segons les 
certificacions comunals que ens faculten. 

 
- Sol·licitud de tràmit número 3022712. 
 
 
BENESTAR SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL: 
 
Acord: 
 
Adjudicació del concurs públic per la concessió de l’explotació del local de la 
planta baixa de l’edifici la Font.  
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 29 d’agost de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 5 DE SETEMBRE DE 2013 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 
 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 29 d’agost de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament: 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/459, per un import total de 
5.295,34€ 

 
• LO 2013/26117, per un import de 4.800€. 

 
• ACLO 2013/26016 i OPNP 2013/26014, per un import total de 112,97€. 
 

- Modificació pressupostària: 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació per un 
import de 500€. 
 
 

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Informació:  
 
S’informa que dins el “Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la 
col·lectivitat” del que són beneficiaris els comuns, el dia 5 de setembre, ha 
començat a treballar l’agent de l’administració de caràcter eventual 939, a l’arxiu 
comunal. 
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Acords:  
 
- Atorgar al funcionari 585 un CRA de 250€ mensuals i a l’agent de 

l’administració de caràcter eventual una prima per activitats addicionals de 125€ 
mensuals mentre duri l’absència del funcionari 578. 

 
- Autoritzar el funcionari 040 a realitzar la formació de “gestió de guarderies”  

impartida per la Fundació Pere Tarrés en la modalitat “a distància”.  
 
- Autoritzar el funcionari 420 i l’agent de l’administració de caràcter eventual 201 

a assistir a la “Convenció fitness planet Barcelona 2013” el cap de setmana del 
14 i 15 de setembre.  

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ: 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al pla de comunicació de les zones verdes d’estacionament 

als espais públics.  
 
- S’informa i es resol desfavorablement el pagament de la factura núm. 121887, 

del 31/01/13, d’un import de 146,30€. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
   
S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Número 3022724, de data 30 d’agost de 2013. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3022808, de data 5 de setembre de 2013. 
 
Obra Major: 
 
- Número 3021989, de data 11 de juny de 2013. 
 
- Número 3022741, de data 2 de setembre de 2013. 
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S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent:  
 
Adjudicació de diversos treballs, AC 2012/26137, per un import de 7.025,66€. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:   
 
Acords: 

 
- Donar conformitat a les promocions de captació i fidelització de socis que 

ofereix el CEO cada any en motiu de l’inici del curs escolar que enguany serà 
durant el període del 17 al 28 de setembre: 

 
o matricula gratuïta amb la contractació de la quota anyal i trimestral. 
o accés gratuït a les classes dirigides de fitness com a acte de 

presentació. 
 
- Donar conformitat a distribuir als socis del CEO, durant el període de promoció 

del 17 a 28 de setembre, una enquesta de satisfacció sobre les activitats de 
fitness que s’hi realitzen. Les enquestes retornades i degudament 
complimentades formaran part d’un sorteig amb el premi d’una quota anyal 
gratuïta per al 2014. 

 
- Donar conformitat al contracte 95/13. 
 
- Donar conformitat al contracte 96/13. 
 
- Donar conformitat al contracte 97/13. 
 
- Donar conformitat al contracte 98/13. 
 
- Donar conformitat al contracte 99/13. 

 
- Donar conformitat al contracte 100/13. 

 
- Donar conformitat al contracte 101/13. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 5 setembre de 2013, per unanimitat. 
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JUNTA DE GOVERN DE 12 DE SETEMBRE DE 2013 

 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 

 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• ACLO 2013/26350, per un import de 645€. 
 

• ACLO 2013/26355, per un import de 55,90€. 
 

• ACLO 2013/26356 i OPNP 2013/26357, per un import total de 118,50€. 
 

• ACLO 2013/26864, per un import de 2.800€. 
 
 
- Devolució d’ingressos 
 

Ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingressos als hotels als qui 
se’ls ha cobrat els tiquets d’hotels temporada alta al preu de 6€ en lloc de 5€. 

 
 
- Modificació pressupostària: 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per un 
import de 2.700€. 
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ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informa: 
 
─ A partir d’aquesta setmana s’instal·larà a tràmits una caixa per recollir les 

butlletes d’inscripció al programa formatiu i concurs de ball per a infants i joves 
d’Andorra d’entre 7 i 10 anys, que es lliuraran a les escoles. 

 
─ Es modifica el model de sol·licitud per a la inscripció a les activitats – T3-331. 
 
─ Govern ha tramés la nova sol·licitud d’inscripció a l’esport extraescolar (J9 T001 

que entra en funcionament aquest mes de setembre. 
 
Acords:  
 
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 
del referèndum, enviar al BOPA l’avís de la publicació de la llista provisional 
d’electors a partir del proper 30 de setembre. 
 
S’informa i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Comerç: 
 
─ Número 3022671, de data 27 d’agost de 2013. 
 
─ Número 3022674, de data 27 d’agost de 2013. 
 
─ Número 3022710, de data 30 d’agost de 2013. 
 
Electors: 

 
Número 3022810, de data 5 de setembre de 2013. 
 
Utilització de nom: 
 
Número 3022882 de data 11 de setembre de 2013. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 

Acord:  
 
- Procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari als funcionaris 098 i 063. 

 
- Contractar, en tant que relació especial i fins al 31 de desembre de 2015, a 

942. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
S’informa i es resol favorablement la següent sol·licitud: 
 
Número 3022889, de data 11 de setembre de 2013. 
 
S’informa i es resol  favorablement la proposta de despesa següent:  
   
AC 2013/26914 per un import de 12.752,53€. 
 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT  
 
S’informa i es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Número 3022782, de data 4 de setembre de 2013. 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 12 de setembre de 2013, per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC/13-09-26 
  

12/19



JUNTA DE GOVERN DE 19 DE SETEMBRE DE 2013 
 
DESENVOLUPAMENT  DE LA  SESSIÓ: 

 
1. S’aprova l’acta de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2013.                 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
 
FINANCES 

 
INTERVENCIÓ I FINANCES:  
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament: “O” 2013/504, per un import total de 
50.932,52€. 

 
• OPNP 2013/27516, per un import de 44€. 

 
• Ordres de pagament ACLO en concepte de participació en la Comissió de 

cadastre del mes d’agost del 2013, següents: 
 

2013/26940 32,79
2013/26942 32,79
2013/26943 32,79
2013/26944 32,79
2013/26945 32,79
2013/26946 32,79

 
- Modificacions pressupostàries: 
 

• A proposta de la junta, s’aprova la transferència de crèdit a la Conselleria 
d’Agricultura i Medi Ambient per un import de 7.000€. 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut per un 

import de 4.200€. 
 

• Ampliació de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació per 
un import de 11.335,50€. 
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- A proposta de la junta s’aproven les modificacions de l’Ordinació de preus 
públics del 2013 següents: 

 
• Vista la modificació de l’ordinació de preus públics per acord del Consell de 

Comú del 25 de juliol del 2013 per la qual s’establien els nous preus pel nou 
curs de l’Escola d’art conjuntament amb el Comú de la Massana. 

 
Vista la voluntat de suprimir les bonificacions establertes a aquests 
conceptes en aquesta modificació. 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 29 de novembre del 2012, publicada 
al BOPA núm. 62, del 19 de desembre del 2012. 
 
Atès l’article 27 Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i 
de la Conselleria de Benestar Social. 
 
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 26 de setembre de 
2013 ha aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 29 de 
novembre del 2012. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 27 Activitats de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Joventut i de la Conselleria de Benestar Social, apartat 3) 
bonificacions, i suprimir el subapartat a) corresponent a les bonificacions 
dels preus de l’escola d’art. 

 
• Vista la voluntat de la Comissió d’aparcaments d’incentivar la contractació 

de les places d’aparcament buides i optimitzar les places disponibles 
exteriors per a la nova implantació de zones verdes i zones blaves 
d’aparcament. 

 
S’ha calculat que amb l’increment de contractacions assolibles es podria 
finançar la rebaixa del preu fins a un 20% i disminuir el dipòsit de garantia a 
la meitat. 
 
Vista l’Ordinació de preus públics, del 29 de novembre del 2012, publicada 
al BOPA núm. 62, del 19 de desembre del 2012. 
 
Atès l’article 24 Aparcaments comunals, 
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El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 26 de setembre de 
2013 ha aprovat la següent: 
 
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 29 de 
novembre del 2012. 
 
Article primer 
 
S’aprova modificar l’article 24 Aparcaments comunals que queda de la 
següent manera: 
 
Article 24. Aparcaments comunals  

 
1. Fet generador 

 
La utilització de les places d’aparcament dels edificis comunals, i l’adquisició 
de targetes d’accés. 

 
2. Imports  

 
A aquests preus cal afegir l’impost general indirecte corresponent del 4,5% 
a) Plaça simple: 58,00€ mensuals 
b) Plaça doble: 87,00€ mensuals 
c) Plaça moto: 26,85€ mensuals 
d) Box: 143,60€ mensuals 
e) Plaça especial 1: 64,15€ mensuals 
f) Plaça especial 2: 119,00€ mensuals 
g) Traster: 36,65€ mensuals 
h) Preu hora: 1,05€ per hora – la primera hora es considera gratuïta (es 
comptabilitzen les fraccions en 30 minuts) 
i) Diari (24 hores): 14,74€  
j) Diürn (9 a 21 hores): 9,76€ 
k) Nocturn (21 a 9 hores): 6,70€ 
l) Tiquet setmanal: 30,24€ 
ll) Tiquet quinzenal: 42,30€ 
m) Diürn mensual: 40,50€ mensuals, s’amplia l’horari de les 06:00 a 21:00 
n) Preu del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei d’atenció 
ciutadana i circulació, segons el previst a l’Ordinació de 26 d’abril de 2002 
(BOPA núm. 36, any 14, de 8 de maig de 2002) es fixa en 14,74€ per dia, 
import no fraccionable per períodes inferiors. 
o) Targetes d’accés: 5,74€ 
p) Aparcament de caravanes al Prat de Call, 118,28€ mensuals  
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3. Bonificacions 
 

S’estableix una bonificació del 12% de la tarifa mensual als abonats de més 
d’un any d’abonament continuat. 

 
4. Pagament 

 
L’import dels preus fixats per utilització horària, es farà efectiu abans de la 
retirada del corresponent tiquet lliurat pels sistemes expenedors habilitats. 
 
Pel que fa el preu públic del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del 
Servei d’atenció ciutadana i circulació, cal fer-lo efectiu, juntament amb 
l’import de la sanció, abans de retirar el vehicle, a les oficines de 
l’aparcament comunal. 
 
La resta de preus es faran efectius a principis de cada mes, a les oficines 
comunals, i pel que fa als pagaments successius mitjançant càrrec 
domiciliat al compte que l’obligat al pagament designi en una entitat 
bancària legalment establerta al Principat, o també subsidiàriament per 
ingrés a les oficines comunals. 
 
Pel que fa als abonaments, l’abonat haurà d’ingressar a la signatura del 
contracte, un dipòsit per l’import corresponent a una mensualitat 
contractada, a fi de garantir els pactes del contracte. 

 
 
EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT  
 
ESCOLA DE MÚSICA 
 
Donar conformitat al conveni 103/13 
 
 
ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL:  
 
S’informen i es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Terrasses de bar 
 
Número 3022966, de data 18 de setembre de 2013. 
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Comerç 
 
─ Número 3022694, de data 29 d’agost de 2013. 
 
─ Número 3022700, de data 29 d’agost de 2013. 
 
─ Número 3022729, de data 2 de setembre de 2013. 
 
─ Número 3022752, de data 3 de setembre de 2013. 
 
─ Número 3022899, de data 11 de setembre de 2013. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:  
 
Acord: 

 
A proposta de la junta, s’acorda la modificació de l’Ordinació de la Funció Pública, 
en el seu article 68  - g (faltes molt greus). 
 
El redactat actual és:  
 
Trobar-se en estat d’embriaguesa o sota els efectes de substàncies estupefaents, 
en l’exercici de les funcions del lloc de treball.  
 
El nou redactat és:  
 
Consumir begudes alcohòliques, drogues tòxiques o estupefaents durant la 
jornada laboral i/o trobar-se en estat d’embriaguesa o sota els efectes de 
substàncies estupefaents, en l’exercici de les funcions del lloc de treball. 
 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME:  
 
Acords: 
 
Donar resposta a la carta del ministre d’Economia i Territori de data 9 de setembre, 
en relació als treballs de pavimentació de les carreteres generals i secundàries i 
vies urbanes de la campanya 2014 (nova pavimentació, reforç del paviment 
existents, etc.),   
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S’informen i es resolen favorablement les següents sol·licituds: 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3022805, de data 5 de setembre de 2013. 
 
- Número 3022944, de data 17 de setembre de 2013. 
 
S’informa i es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
   
AC 2013/27589 per un import de 21.872,17€. 
 
 
TURISME I ESPORTS 
 
TURISME: 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 104/13 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU:  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la col·laboració del CEO amb el FIT UP, convenció 

esportiva que es celebrarà el dissabte 30 de novembre al Centre esportiu dels 
Serradells. La col·laboració serà amb la cessió de les 16 bicicletes d’espining a 
canvi d’unes contraprestacions publicitàries, d’entrades gratuïtes i descomptes 
pels usuaris del CEO interessats en participar-hi. 
 

- Donar conformitat, com l’any passat, a la demanda de l’Aula Taller (programa 
d’escolarització complementaria depenent del Ministeri d’Educació i Joventut). 

 
 
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de 
Govern del 19 de setembre de 2013, per unanimitat. 
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Assumptes no previstos en l’ordre del dia : 
 
Es dóna conformitat a la proposta en relació a la pòlissa de crèdit i préstec 
sindicats de  SECNOA, S.A.U.   
 
 
I sense més assumptes a tractar, el cònsol major lleva la sessió de Consell del 26 
de setembre de 2013.  
 
 
 
 
P.O. del Comú:                                          Vist i plau: 
La secretària general                                  El cònsol major 
Zita Barrio Lopez       Bonaventura Espot Benazet 
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