CONSELL DE COMU
7 DE FEBRER DE 2018
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: tradicional dels Arrendaments
Hora de l’inici: 13.36 h
Hora d’acabament: 13.42 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Samuel Duró Backes
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Sandra Tudó Montanya
Eva Choy Guiu
La secretària general: Sra. Zita Barrio Lopez.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 18 de gener de
2018.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 15, 22 i 29 de gener de 2018.
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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 què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú
d'Ordino.
La Sra. Eva Choy demana incloure un punt referent a la revisió del Pla d’Ordinació
i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data
18 de gener de 2018.
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 18 de gener
de 2018.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 15, 22 i
29 de gener de 2018.
JUNTA DE GOVERN
DEL 15 DE GENER DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acord:
Donar conformitat a la resolució de l’expedient número 001/2017.
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Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3039261, de data 9 de gener de 2018.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens de població
-

Número 3038777, de data 21 de novembre de 2017.
Número 3039245, de data 9 de gener de 2018.

Comerç
-

Número 3039028, de data 18 de desembre de 2017.
Número 3039029, de data 18 de desembre de 2017.
Número 3039227, de data 8 de gener de 2048.
Número 3039220, de data 5 de gener de 2018.

Ocupació de via pública puntual
Número 3039309, de data 15 de gener de 2018.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a la sol·licitud d’excedència sense reserva de plaça de
l’agent de l’administració de caràcter indefinit 389.

-

Donar conformitat a que el Sr. D.R.R. pugui iniciar un estatge d’observació al
departament de comunicació.

-

Donar conformitat a que la funcionaria 585 assisteixi a una fira.

-

Donar conformitat a concedir a la funcionaria 22 un permís administratiu no
retribuït.
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-

Donar conformitat a l’inici del procediment selectiu d’ingrés per a la provisió de
la plaça en qualitat d’agent de l’administració de caràcter eventual.

Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2018/00001199, per un import de 800€.
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Donar conformitat a la demanda de la Poste.
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

AC 2018/00001199, per un import de 1.293€.
ACEXP 2018/1220, per un import de 1.495€.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord:
Aprovar el nou logotip del parc natural de la vall de Sorteny.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a incloure l’activitat de NATACIÓ dins l’associació “SECCIÓ
D’ACCIÓ ESPORTIVA COMÚ D’ORDINO”.

-

Donar conformitat a oferir una subvenció no dinerària a l’organització de la
FONT BLANCA.
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FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament:
•
•
•
•

-

Relació d’ordres de pagament: O 2018/3, per un import total de
190.108,31€.
ACLO 2018/1040, per un import de 25.000€.
2018/1218, per un import de 5.582€.
ACLO 2018/1042, per un import de 13.500€.

Central de contractació

Es dóna conformitat a declarar desert el concurs públic per l’esponsorització del
rocòdrom exterior d’Ordino.
JUNTA DE GOVERN
DEL 22 DE GENER DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3039256, de data 9 de gener de 2018.
Obra Menor:
Número 3039365, de data 18 de gener de 2018.
Obra Major:
-

Número 3036486, de data 4 d'abril de 2017.
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-

Número 3037677, de data 4 d'agost de 2017.

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3038758, de data 23 de novembre de 2017.
Número 3038885, de data 4 de desembre de 2017.
Número 3038890, de data 4 de desembre de 2017.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Acord:
Donar conformitat a la demanda de la Sra. Ester Fenoll Garcia, Secretaria d’Estat
d’Afers Socials i Ocupació, mitjançant carta amb data 27 de desembre de 2017.
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Reserva de sala
Número 3039340, de data 17 de gener de 2018.
Terrasses de bar
Número 3039376, de data 18 de gener de 2018.
Cens de població
Número 3039354, de data 17 de gener de 2018.
Comerç
Número 3039339, de data 16 de gener de 2018.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat a que les agents de l’administració números 40, 417 i 157
puguin gaudir dels dies de vacances pendents del 2017, passat el període del
31 de gener de 2018 i fins el 31 de març de 2018.

-

Donar conformitat perquè l’agent de l’administració 887 pugui gaudir dels 2,5
dies de vacances del 2017, la setmana del 12 de febrer d’enguany.

-

Donar conformitat a publicar un edicte extern per a la provisió de dues places
com a educadors/es per l’escola bressol, en qualitat d’agents de
l’administració de caràcter eventual.

-

Donar conformitat ha declarar desert l’edicte del passat 11 de desembre per a
contractar dos auxiliars pel Servei de Circulació.

-

Donar conformitat a iniciar el procediment per a la provisió de dues places
com auxiliar de circulació a través de la convocatòria d’un edicte extern obert
a persones amb nacionalitat andorrana o persones amb permís de treball i
residència vigent, i que faci més de tres anys que resideixen al Principat.

-

Donar conformitat a que els agents de l’administració següents realitzin el
servei de personal de suport amb motiu del Cicle de Cinema Muntanya, amb
una retribució de 43,83€ bruts.
01/02/2018
08/02/2018
08/03/2018
29/03/2018

974 i 592
1018 i 557
557 i 974
22 i 446

COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
Acord:
Donar conformitat a la contractació de 50 llicències d'Office 365 suplementàries.
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents:
-

ACEXP 2018/1739, per un import de 20.900€
ACEXP 2018/1736, per un import de 1.254€
ACEXP 2018/1737, per un import de 1.426,87€
ACEXP 2018/1738, per un import de 1.065,90€
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AGRICULTURA, MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Acord :
Donar conformitat a la demanda de l’associació de pagesos efectuada per e-mail
de data 19 de gener d’enguay.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
-

Donar conformitat a col·laborar amb l’organització de la cursa de la Font
Blanca prevista pels dies 26, 27 i 28 de gener d’enguany i atendre a les seves
demandes, juntament amb el departament de Manteniment i Serveis.

-

Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tots els membres dels
equips i de premsa acreditats que participin al FREERIDE WORLD TOUR que
tindrà lloc del 1 al 7 de març.

-

Donar conformitat a oferir l’entrada gratuïta al CEO a tot els membres dels
equips acreditats que participin al TROFEU BORRUFA que tindrà lloc del 29
de gener a l’1 de febrer.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament: 2018/4, per un import total de 67.470,10€.
• ACLO 2018/1322, per un import de 12.000€.
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JUNTA DE GOVERN
DEL 29 DE GENER DE 2018
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 22 de gener de 2018.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3039461, de data 25 de gener de 2018.
Obra Menor:
Número 3039431, de data 23 de gener de 2018.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acords:
-

Publicar edictes per comunicar les obligacions relatives a la inscripció al
Cadastre.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud número 3038332, de data 6 d’octubre de
2017.

-

Donar de baixa al registre del cadastre l’edifici que ha estat enderrocat codi
301-371.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud número 3038571, de data 3 de novembre
de 2017.

-

Donar conformitat a la sol·licitud número 3038764 relativa a la referència
cadastral 3U22067.
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ
CIRCULACIÓ
Acord:
Fer pública la relació dels vehicles abandonats a la via pública a la parròquia
d’Ordino.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ, COMERÇ I DINAMITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Utilització de nom
Número 3039487, de data 26 de gener de 2018.
Comerç
Número 3038712, de data 17 de novembre de 2017.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Acords:
-

Donar conformitat a modificar la descripció actual del lloc de treball del Cap de
Manteniment i Serveis.

-

Donar conformitat a retribuir les hores extraordinàries (circumstancia laboral no
estructural) del personal del Servei de Circulació, com a mesura provisional.

-

Donar conformitat a que l’agent de l‘administració de caràcter indefinit 1056
accedeixi al càrrec d’agent.

-

Donar conformitat a que els agents de l’administració següents puguin gaudir
de vacances corresponents al període 2017, després del 31 de gener
d’enguany, 274, 24, 441 i 4.
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DINAMITZACIÓ
Donar autorització a l’ASSOCIACIÓ D’HOTELERS I COMERCIANTS VALLS
D’ORDINO, de fer constar als seus Estatuts com a seu Social, el Centre Esportiu
d’Ordino.
TURISME I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a la demanda de la Sra. Y.C al CEO.

-

Donar conformitat a oferir 2 invitacions d’1 dia a tots els assistents a la
Masterclass de ZUMBA prevista pel dimecres 21 de febrer per celebrar el
Carnestoltes. També se sortejarà un forfait d’1 dia de Vallnord Ordino –
Arcalís.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
-

Ordres de pagament
Relació d’ordres de pagament: O 2018/5, per un import total de
183.749,43€.

-

Publicacions al BOPA
Donar conformitat a publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions
d’embargament de comptes bancaris a diversos obligats tributaris per
sancions de circulació.

A proposta de la junta, es dóna conformitat a les següents propostes :
-

Modificacions pressupostàries
•

Crèdit extraordinari per un import de 1.036€.
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-

Modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’exercici 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018.
Vist l’increment de la demanda per participar en les sessions de tallers en el marc de “l’escola
de pares i mares”, conjuntament amb el Comú de la Massana, es considera adient la creació
d’un preu públic per a l’inscripció a aquesta activitat. Aquest preu permetrà una part del
finançament de l’activitat i alhora modular l’assistència a la seva capacitat.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia __________ ha aprovat la següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del
2017 per a l’exercici 2018.
Article primer
S’aprova modificar l’article 33 Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o
culturals, apartat 2 Imports, i crear l’apartat 2.8 Escola de pares i mares, que queda de la
següent manera:
...

2. Imports
2.8) ESCOLA DE PARES I MARES
Inscripció per a 6 sessions

20 €

Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

-

Modificació de l’Ordinació tributària per a l’exercici 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista l’Ordinació de preus públics, del 30 de novembre del 2017, per a l’exercici 2018.
Vist que per error no es va publicar l’increment de preus corresponent als diferents actes
administratius sotmesos a Taxa del Departament de cadastre, tot i haver estat previstos en les
previsions de recaptacions d’ingressos tal com es reflecteix en la memòria d’ingressos que
acompanya el pressupost
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia __________ ha aprovat la següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics del 30 de novembre del
2017 per a l’exercici 2018.
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Article primer
S’aprova modificar l’article 28 TAXA PER A LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ADMINISTRATIU I
AL CADASTRE COMUNAL, apartat 5 Tipus de gravamen, que queda de la següent manera:

5. Tipus de gravamen
a) La taxa per inscriure al registre del cadastre un dels drets següents: Dret de propietat, Dret
real de superfície, Dret de cens emfitèutic o Concessió administrativa, és de 16,25 euros
per cada unitat cadastral sobre la qual s’aplica el Dret.
b) La taxa de la inscripció al cadastre per raó d’enderroc o de modificació de les dades
descriptives és també de 16,25 euros per unitat cadastral inscrita.
c) En el cas de tractar-se de canvis físics (nova construcció, ampliació, reforma,
reparcel·lació, segregació, agrupació, etc) es calcula segons el tipus d’immoble, d’acord
amb la taula següent:
Tipus de bé immoble
Parcel·la
Edifici unifamiliar
Edifici amb divisió de finca horitzontal
Edificis plurifamiliars sense divisió de finca

Taxa inscripció
20,45 € per unitat cadastral
51,15 € per unitat cadastral
5,10€ per unitat immobiliària (segons
escriptura de divisió horitzontal).
Taxa mínima 50 €
5,10
€
per
habitatge/local/traster/
aparcament. Taxa mínima 50 €

Edificis no destinats a habitatge:
Hotels, aparthotels,
residències
Oficines

apartaments

Comercial
Aparcament d’ús públic
Magatzem
Industrial
Edificis ús agrícola o ramader
Estació de Servei
Restauració
Tallers de reparació de vehicles
Cultural, educatiu, esportiu o recreatiu
Sanitari, sòcio-sanitari, altres

turístics,

5,10€per
habitació/apartament/
aparcament. Taxa mínima 50€
5,10€ per local/ aparcament. Taxa mínima
50€
5,10€ per local / aparcament. Taxa mínima
50€
5,10€ per plaça. Taxa mínima 50€
5,10€ per local. Taxa mínima 50€
5,10€ per local. Taxa mínima 50€
51,15€ per unitat cadastral
5,10€ per local. Taxa mínima 50€
5,10€ per local. Taxa mínima 50€
5,10€ per local. Taxa mínima 50€
51,1 € per unitat cadastral
5,10€
per
habitació/apartament/
aparcament/local. Taxa mínima 50€

d) Les inscripcions al cadastre realitzades d’ofici pel Comú resten subjectes a les mateixes
taxes, més un import complementari de 22,35 euros en concepte de gestions i recerca de
documentació.
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Article segon
S’aprova modificar l’article 29 TAXA PER L’EMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ CADASTRAL,
apartat 4 Tipus de gravamen, que queda de la següent manera:

4. Tipus de gravamen
a) Certificats cadastrals:
• Per certificat negatiu o d’absència d’inscripció: 22,90 € per certificat.
• Taxa per certificat literal: 22,90 € per unitat cadastral.
• Taxa per certificat literal i gràfic (suport paper): 43,25 € per unitat cadastral.
b) Fulls de cartografia cadastral:
• Plànol en suport paper: 97,30 € per full
• Plànol en suport digital format PDF: 97,30 € per full.
c) Cartografia cadastral de finques i/o zones específiques:
• Plànol en suport paper: 21,60 € per parcel·la sol·licitada.
• Plànol en suport digital format PDF: 21,60 € per parcel·la sol·licitada.
• Plànol en suport digital i format DXF, DGN o DWG: 43,25 € per parcel·la sol·licitada.
d) Fitxa de dades descriptives: taxa per fitxa 16,25 € per parcel·la.
e) Relació de titulars cadastrals de parcel·les:
• Relació dels titulars cadastrals de parcel·les contigües a la del sol·licitant: 46 € per
sol·licitud
• Relació dels titulars cadastrals de totes les parcel·les incloses en la UA del POUP
sol·licitada: 92,05 € per sol·licitud
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

-

Lloguers habitatges
Vist que l’IPC d’aplicació per a l’exercici 2018 ha estat del 2,6%, donar
conformitat perquè els preus dels lloguers que es cobren dels habitatges i
dependències del Comú per a l’exercici 2018 siguin actualitzats en base a
aquest índex amb aplicació a partir del mes de febrer 2018.
Atesa l’entrada en vigor des de l’1/1/2013 del nou Impost general indirecte, el
lloguer de vivendes està subjecte a l’IGI al tipus superreduït del 0% i el lloguer
de locals comercials al tipus normal del 4,5% (les concessions administratives
no estan subjectes a IGI).
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Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 201800002343, per un import de 26.125€ IGI inclòs
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de les Juntes de Govern del 15,
22 i 29 de gener del 2018, per unanimitat.

3. Acords relatius a SECNOA, SAU.
El cònsol major fa lectura del punt 3 de l’ordre del dia, quin contingut s’aprova per
unanimitat:
1.- Es dóna conformitat a sotmetre a exposició pública durant un termini de 13
dies hàbils l’oferta presentada per SAETDE, únic licitador del concurs nacional per
la selecció d’un soci privat que adquirirà la majoria del capital social de SECNOA,
SAU i per la concessió administrativa de l’ús privatiu del béns que integren el
camp de neu Ordino-Arcalís.
Si en el transcurs d’aquest termini no s’ha presentat un nou licitador que millori
l’oferta presentada per SAETDE, el concurs quedarà adjudicat a aquesta societat,
en els termes que es detallen en els informes següents que s’annexen a la
documentació del Consell de Comú :
•

Informe d’oportunitat econòmica per l’adjudicació, concessió administrativa i
transmissió d’accions de Secnoa SAU, emès per l’interventor amb data 1 de
febrer de 2018. Referència 3.1.

•

Informe de la mesa de contractació relatiu a l’anàlisi de les ofertes rebudes al
concurs nacional per la selecció d’un soci privat que adquirirà la majoria del
capital social de SECNOA, SAU i per la concessió administrativa de l’ús
privatiu dels béns que integren el camp de neu Ordino-Arcalís amb data 31 de
gener de 2018. Referència 3.2.

2.- Resoldre, amb efectes del mateix dia en que se signi el nou contracte de
concessió entre el Comú i SECNOA, SAU, l’anomenat "Contracte de
compravenda de bens mobles i de cessió temporal de gestió i d’explotació”
subscrit entre el Comú d’Ordino i SECNOA, SAU, el dia 18 de setembre de 2002 i
la seva addenda de 30 de desembre de 2014, i en virtut del qual SECNOA, SA ha
explotat el camp de neu d’Ordino Arcalis fins a la data d’atorgament de la nova
concessió administrativa.
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3.- Facultar el cònsol major a realitzar tots els tràmits necessaris per formalitzar la
nova concessió.
JUNTA UNIVERSAL D’ACCIONISTES
Es faculta el cònsol major perquè en nom i representació del Comú d’Ordino, com
accionista únic de la societat SECNOA, SAU, es constitueixi en Junta Universal
d’accionistes i procedeixi a acordar:
Punt únic.- Resoldre, amb efectes del mateix dia en que se signi el nou contracte
de concessió entre el Comú i SECNOA, SA, l’anomenat "Contracte de
compravenda de bens mobles i de cessió temporal de gestió i d’explotació”
subscrit entre el Comú d’Ordino i SECNOA, SA, el dia 18 de setembre de 2002 i
la seva addenda de 30 de desembre de 2014, i en virtut del qual SECNOA, SA,
ha explotat el camp de neu d’Ordino-Arcalís fins a la data d’atorgament de la
nova concessió administrativa.
A continuació el cònsol major fa la següent constància en acta:

“Avui amb l’aprovació dels acords relatius a SECNOA, SAU es fa un pas més per
obrir un ventall d’oportunitats per al camp de neu, per a la parròquia i per al país
que implicaran uns beneficis en la millora de les finances comunals i en
conseqüència en la dinamització de la parròquia i en la qualitat de vida dels
nostres habitants. En definitiva, una bona eina per el nostre creixement a tots
nivells i un bon acord que ajudarà a impulsar el sector de la neu a Andorra.
Aquest acord consolidarà la professionalització del camp de neu.
Vull agrair a tots els membres del Comú, tant de la majoria com de la minoria, la
seva implicació en el projecte per tal que aquests acords s’hagin pogut portar a
bon terme. També vull agrair les tasques del Comú anterior ja que van ser l’inici
d’aquest projecte i voldria donar les gràcies especialment a tot el personal del
Comú i de SECNOA, SAU que ha demostrat una gran professionalitat implicantse de valent i ajudant a que aquest projecte acabi sent un èxit.”

4. Arrendament dels cortons.
Vist que no hi ha cap postor per cap dels dos cortons, aquests queden doncs a
disposició del Comú podent-ne fer ús o arrendar-los sense pública subhasta.
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Assumptes no previstos a l'Ordre del dia :
Article 22.2.
La Sra. Eva Choy diu que fa uns mesos que no s’ha fet cap comissió d’urbanisme
i voldrien saben en quin punt està la revisió del pla d’Ordenament i Urbanisme de
la Parròquia.
El cònsol major respon que és cert que fa dies que no s’ha fet cap comissió
perquè estaven pendents d’unes modificacions que volia fer el Govern en el pla
d’infraestructures verdes, per aquest motiu van creure oportú esperar a que
estiguessin acabades per poder-les plasmar al POUP i no haver de fer canvis
posteriors; indica que ja es van reunir amb els arquitectes per aquest tema i un
cop aportin les variacions fetes es farà una comissió i si tot es conforme es
presentarà l’aprovació del Pla d’Urbanisme al proper Consell de Comú del mes de
març i després es farà la corresponent presentació a exposició pública.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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