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CONSELL DE COMÚ 
28 DE DESEMBRE DE 2018 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna 
Sessió: tradicional de Sants Innocents 
Hora de l’inici: 13.00 h 
Hora d’acabament: 13.02 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 29 de novembre 

de 2018. 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de 

les Juntes de Govern del 26 de novembre i del 3, 10 i 17 de desembre de 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/18-12-28                                                                                                                                         2/18 

 
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. 
 
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 29 

de novembre 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 29 de 
novembre de 2018. 
 
 
 
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les 

propostes de les actes de les Juntes de Govern del 26 de 
novembre i del 3, 10 i 17 de desembre de 2018. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 26 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra Menor: 
 
− Número 3042568, de data 21 de novembre de 2018. 
− Número 3042574, de data 22 de novembre de 2018. 
− Número 3042581, de data 22 de novembre de 2018. 
 
Obra Major: 
 
Número 3041988, de data 25 de setembre de 2018. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 

 
− Donar conformitat al conveni 2018/1078.  
− Donar conformitat a la compra d’uniformitat de gala per 3 agents, i una 

samarreta d’estiu i bossa de transport per a 7 agents. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
ESCOLA BRESSOL 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al tancament de l’escola bressol els dies 24 i 31 de desembre 
de 2018 a les 15.30 hores. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Cens electoral 
 
Número 3042528, de data 19 de novembre de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat perquè l’agent de l’administració de caràcter eventual 73 

ocupi el lloc de treball com a cap de secció forestal en el període comprés 
entre els mesos de maig a novembre. 
I pel període comprés entre els mesos de desembre a abril, ocupi el lloc de 
treball d’operari de manteniment i serveis. 

 
− Donar conformitat a modificar la jornada laboral de l’agent de l’administració 

de caràcter indefinit número 1095. 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP 2018/35889, per un import de 382,52€. 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 
2018, i anul·lar la reserva pressupostària AC 28583. 
 
 
 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/18-12-28                                                                                                                                         5/18 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 

 
− Donar conformitat a suspendre temporalment les inscripcions de nous abonats 

al CEO, i gestionar les noves inscripcions mitjançant llista d’espera, s’aniran 
acceptant en funció de les baixes i afluència dels usuaris de Serradells. 

− Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada pel CLUB JUDO ORDINO en 
data 22 de novembre. 

− Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per l’associació Andorrana  
contra el càncer ASSANDCA en data 19 de novembre. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
Marc pressupostari 2016/2019 
 
S’informa que s’ha rebut l’informe favorable del Tribunal de Comptes en relació a 
la revisió pel 2019 del Marc pressupostari 2016/2019 que inclou el projecte de 
pressupost per a l’exercici 2019.   
 
Acords: 
  
− Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2018/1273, per un import total de 25.784,38€. 

 
• LO 2018/36238, per un import de 20.581,03€. 

 
− Modificacions pressupostàries 
 
Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i Dinamització per un 
import de 1.800€. 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/18-12-28                                                                                                                                         6/18 

− Publicació BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació col·lectiva de notificacions d’embargament 
per deutes.  

 
− Calendari Fiscal 
 
Aprovar el següent calendari que estableix les dates per a la notificació de la 
facturació i la definició del període voluntari de pagament i presentació de la 
corresponent remesa al banc dels diferents conceptes tributaris previstos per a 
l’exercici 2019. 
 
Aquest calendari es publica al BOPA, a la web institucional i al Butlletí informatiu 
comunal. 
 
 

Tribut Data inici 
notificació de 

facturació 

Data presentació 
remesa bancària al 

cobrament 

Data fi període 
voluntari i inici del 
període executiu 

Impost tradicional del foc i lloc 19/02/2019 01/04/2019 31/05/2019 
Impost sobre la propietat 
immobiliària  i Taxa de serveix 
públics vinculada. 

19/02/2019 01/04/2019 31/05/2019 

Impost sobre els rendiments 
arrendataris 

03/02/2020 03/02/2020 01/04/2020 

Impost sobre la radicació 
d’activitats comercials, 
empresarials i professionals i 
Taxa de serveis públics 
vinculada. 

19/03/2019 02/05/2019 30/06/2019 

Taxa de manteniment de 
cementiris 

19/03/2019 02/05/2019 30/06/2019 

Rètols indicadors i publicitaris 19/02/2019 01/04/2019 31/05/2019 
Reserves d’estacionament i 
guals 

19/02/2019 01/04/2019 31/05/2019 

 
− Expedients de deutes a la Batllia 
 
En seguiment a l’acord pres en reunió de l’Associació de Comuns el dia 18 de 
novembre del 2018, enviar un escrit, segons el model acordat amb la resta de 
comuns, dirigit a la presidenta de la Batllia d’Andorra, sol·licitant la devolució dels 
expedients en qüestió. 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/18-12-28                                                                                                                                         7/18 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 3 DE DESEMBRE DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
 Donar conformitat al conveni 2018/1089. 
 Donar conformitat al conveni 2018/1090.  
− Sotmetre a informació pública durant un termini de 20 dies naturals els 

convenis urbanístics 2018/1072, 2018/1076 i 2018/1090. 
 

CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acords: 
 
 Vista la sol·licitud número 3042152, de data 10 d’octubre de 2018 de 

delimitació (amb referència EXP_CAD-10), en la forma prevista en l’article 93 
del Codi de l’administració, del terreny comunal (sotmès al règim jurídic dels 
béns de domini públic), incoar l’obertura d’un expedient administratiu, i donar 
conformitat a l’edicte annex a l’acta. 

 
 Donar conformitat a la sol·licitud número 3042532.  
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
 Donar conformitat a que tots els funcionaris, agents de l’administració de 

caràcter indefinit i agents de l’administració de caràcter eventual amb 
contractes de durada superior a 6 mesos, puguin gaudir d’un dels tres ponts 
del 2019.  
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 Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1014, a partir del 10 de desembre 
d’enguany. 
 

 Amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes autoritzar que els agents de 
l'administració números 22 i 974 treballin com a personal de suport. 

 
 Donar conformitat a que les persones següents donin suport a l’organització 

del Cicle de Cinema Muntanya: 
 

17 de gener  485 i 557 
14 de febrer 557 i 636 
21 de març 22 i 783 
28 de març 446 i 485  

 
 Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual 

1070. 
 

 Donar conformitat a:  
• Declarar desert l’edicte intern per cobrir el lloc de treball com a cap de 

servei de l’equip de manteniment d’edificis.  
• Continuar el procés de selecció, a través d’un edicte extern, per procedir a 

la previsió de la plaça de cap de servei de manteniment d’edificis, com a 
agent de l’administració de caràcter indefinit. 
 

 Donar conformitat a:  
• Declarar desert l’edicte intern per contractar un/una tècnic/a 

administratiu/va pel departament d’intervenció i finances.  
• Continuar el procés de selecció, a través d’un edicte extern, per procedir a 

la contractació d’un/una tècnic/a administratiu/va pel departament 
d’intervenció i finances, com a agent de l’administració de caràcter 
indefinit.  

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resolen favorablement les propostes de despesa següents: 
 
 ACEXP 2018/36972, per un import de 522,5€. 
 ACEXP 2018/37338, per un import de 7.539,84€.  
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
Donar conformitat al protocol 2018/1094.  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat a la sol·licitud efectuada pel Club Rítmica Serradells, 

mitjançant correu electrònic de data 23 de novembre. 
 

 Donar conformitat a la sol·licitud efectuada pel Comú de la Massana, 
mitjançant correu electrònic de data 27 de novembre. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
 Llei de transferències als Comuns.  
 
S’informa que en data 14 de novembre del 2018 s’ha publicat al BOPA núm. 67, 
la Llei 22/2018 qualificada de modificació de la Llei 18/2017 qualificada de 
transferències als Comuns, d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional 
del 14/3/2018 que va declarar la inconstitucionalitat de diversos preceptes de la 
Llei 18/2017.  
 
Aquesta modificació estableix definitivament els criteris de repartiment dels 55 
milions d’euros de transferències que va establir-se per a l’exercici 2018 
mitjançant la Llei 18/2017. 
 
Acords: 
  
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2018/1278, per un import total de 36.202,75€.  
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• LO 2018/36959, per un import de 4.116,21€. 
• LO 2018/36960, per un import de 10.638,10€. 
• LO 2018/36958, per un import de 1.343,87€. 
• ACLO 2018/36961, per un import de 281,47€. 

 
 Modificacions pressupostàries 

 
• Transferència de crèdit, a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 

Circulació, per un import de 12.000€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i 
Circulació, per un import de 11.210€. 
 

 Baixes d’immobilitzat 
 
A proposta de la junta, acordar la baixa definitiva del registre d’immobilitzat l’actiu 
1999/1216. 
 
 Central de contractació 
 
A proposta de la junta, descartar les dues ofertes presentades al concurs públic 
nacional per a la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya en 
aplicació de l’article 29, i declarar desert el concurs. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 10 DE DESEMBRE DE 2018 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 3 de desembre 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 3042749, de data 5 de desembre de 2018. 
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Obra Major: 
 
Número 3042085, de data 4 d’octubre de 2018. 
 
Proposta de despesa: 
 
ACEXP 2018/37792, per un import de 5.381,75€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud número 3042739, de data 4 de desembre de 
2018, prorrogar el termini per formular al·legacions en el marc de la tramitació de 
l’expedient administratiu número EXP_CAD-09 i publicar un edicte al BOPA als 
efectes de notificar-ho a tota persona interessada.  
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a tancar la Ludoescola a les 15.30 hores els dies 24 i 31 de 
desembre.  
 
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
 Número 3042434, de data 5 de novembre de 2018. 
 Número 3042468, de data 12 de novembre de 2018. 
 Número 3042656, de data 30 de novembre de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
 Donar conformitat a modificar la descripció del lloc de treball d’operari 

d’aparcament.  
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 Donar conformitat a iniciar els tràmits pertinents per a la provisió de la plaça 
com a operari/a d’aparcament, primer a través de promoció interna i en cas 
d’inexistència de candidats per promoció interna, a través de procediment 
selectiu d’ingrés.  

 
 Donar conformitat a la demanda de reingrés de la funcionaria 162 el 31 de 

desembre de 2018.  
 

 Autoritzar la comissió de serveis a la funcionaria 162. 
 

 Donar conformitat a declarar desert l’edicte per a la provisió de dues places 
d’auxiliar de circulació, i continuar el procés de selecció a través d’un nou 
edicte extern.  

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
ACEXP/2018 37722, per un import de 158€. 
 
Acords: 
 
 Donar conformitat al conveni 1092/2018. 

  
− A proposta de la junta, donar conformitat a la modificació de l’Ordinació de 

senyalització i procedir a la seva publicació al BOPA. 
 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud efectuada pel Col·legi Agora International School 
Andorra, mitjançant correu electrònic de data 6 de desembre. 
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
 Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2018/1333, per un import total de 37.547,31€. 
• O 2018/37165, per un import de 3.114,10€. 
• ACLO 2018/37829, per un import de 200€. 

 
 Modificacions pressupostàries 

 
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar social per un import 

de 2.000€. 
 

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Turisme, Esports i 
Dinamització per un import de 10.000€. 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 17 DE DESEMBRE DE 2018 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2018. 
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries: 

 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat al conveni 1095/2018. 
− Donar conformitat a incloure una addenda al conveni 56/2005. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
− Número 3042489, de data 14 de novembre de 2018. 
− Número 3042745, de data 5 de desembre de 2018. 
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− Número 3042794, de data 12 de desembre de 2018. 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2018/39459, per un import de 2.461,82€. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3042650, de data 30 de novembre de 
2018. 
 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Resoldre desfavorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 
− Denúncia número 101049. 
− Denúncia número 101050. 
− Denúncia número 101361. 
 
Resoldre favorablement les sol·licituds de descàrrec següents:  
 
− Denúncia número 100907. 
− Denúncia número 101397. 
 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al calendari d’activitats del PIJ durant les vacances de Nadal 
2018. 
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ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Cens de població 
 
Número 3041342, de data 25 de juliol de 2018. 
 
Comerç 
 
− Número 3042631, de data 29 de novembre de 2018. 
− Número 3042755, de data 6 de desembre de 2018. 
− Número 3042756, de data 6 de desembre de 2018. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
− Donar conformitat perquè les funcionaries 33 i 14 puguin gaudir dels dies de 

vacances i hores a recuperar del 2018, fins al 31 de març de 2019.   
 
− Donar conformitat a contractar l’agent de l’administració de caràcter eventual  

228, des del 27 de desembre de 2018 fins al 30 d’abril de 2019.  
 
− Donar conformitat a: 

• Crear el lloc de treball d’operari/a de neteja, grup C, nivell IV.  
• Modificar l’organigrama del Departament d’educació, cultura, joventut i 

benestar social per incloure el lloc de treball d’operari/a de neteja.  
• Proveir temporalment el lloc de treball de nova creació amb la contractació, 

amb caràcter d’urgència, de l’agent de l’administració de caràcter eventual  
1140. 

− Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 1067. 
 

− Donar conformitat a contractar, amb caràcter d’urgència, l’agent de 
l’administració de caràcter eventual 917. 

 
− Donar conformitat per tancar el Centre Esportiu a les 19h hores els dies 24 i 

31 de desembre d’enguany.  
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− Donar conformitat per tancar l’oficina de turisme a les 14 hores els dies 24 i 31 
de desembre d’enguany.  

 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 1096/2018. 
 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2018/33052, per un import de 8.997,97€. 
 
Acord :  
 

• Autoritzar Cims Màgics SL l’organització de la competició de l’Andorra Ultra 
Trail Vall Nord, del 16 al 21 de juliol de 2019, utilitzant la xarxa de camins 
de la parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes dels 
diferents recorreguts.  

• Autoritzar l’accés motoritzat a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall 
Nord a les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de Sorteny i 
a la zona ZUE4 a un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar l’avituallament. 

• Pel que fa a la cursa Eufòria, l’òrgan de gestió del parc natural de la vall de 
Sorteny consensuarà amb l’organització el traçat dels possibles trams que 
se situïn fora dels camins marcats i facilitarà a l’organització el traçat GPS 
dels mateixos per que els corredors ho respectin. 

 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a incloure una addenda al contracte 2017/155. 
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ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
− Donar conformitat a la sol·licitud efectuada pel Centre Lucila To optometrista i 

teràpia, mitjançant correu electrònic de data 13 de desembre. 
 
− Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Escola Líquid Dansa, 

mitjançant carta de data 6 de desembre. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
  
− Ordres de pagament 

 
• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2018/1352, per un import total de  39.066,93€. 
• ACLO 2018/39271, per un import de 6.400€. 

 
− Modificacions pressupostàries 
 

Transferència de crèdit a la Conselleria d’Administració i Comunicació per 
un import de 165,81€. 
 

− Anul·lació de sancions 
 
Anul·lar la sanció de circulació 448833 que ha prescrit degut a una errada 
administrativa. 
 
− Control de Financer  
 

• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes 
anuals de la temporada 2017/2018 acabada el 31/5/2018 corresponents a 
la societat pública Secnoa, SAU.  

• Es lliura l’informe d’Intervenció, informe d’acompliment i memòria de 
comptes anuals de l’exercici 2017 corresponents a l’Esbart Valls del Nord.  

• Es lliura l’informe d’Intervenció, informe d’acompliment i memòria de 
comptes anuals de l’exercici 2017 corresponents a la societat CIMS 
MÀGICS, SA i corresponent a l’organització de l’Ultratrail 2017.   
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− Informe seguiment 3r. trimestre 2018. 
 

Es lliuren els informes de seguiment del Comú corresponents al 3r. trimestre del 
2018, per presentar als membres del Consell de Comú. 

 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
 
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern 
26 de novembre i del 3, 10 i 17 de desembre de 2018, 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   
 
 


