
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Informe relatiu a l'aprovació de la sol·licitud de subvenció al Organisme
Autònom de  Salut  Pública  de  la  Diputació  de  Girona  (DIPSALUT)  per  al  finançament  de
dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. LE 2018/17.

Fets

1-  Edicte  d'aprovació  de  les  bases  específiques  de  subvencions  de  suport  econòmic  als
ajuntaments,  als  ens locals supramunicipals i  les entitats  sense ànim de lucre (ONL) per al
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. LE
2018/17, publicat en el BOP de Girona número 51 de data 13 de març de 2018.

2- Edicte de convocatòria de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. LE 2018/17, publicat en el BOP de
Girona número 76 de data 19 d'abril de 2018.

3- L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal vol participar en aquesta convocatòria
amb  el  projecte  elaborat  que  porta  el  nom  "L’Alt  Empordà,  Una  Comarca  amb  Salut  i
Sostenible".

4- El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 2 de maig de 2018, cal tramitar la
sol·licitud  al òrgan col·legiat competent en la propera sessió que celebri.

Fonaments de dret

-Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS)
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
-Decret  legislatiu  4/2003,  de 4 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Text  refós  de la  Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
-Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
-Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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ACORD

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT) amb el projecte elaborat per l'àrea de Benestar que porta el
nom de «L’Alt Empordà, Una Comarca amb Salut i Sostenible» en el marc de la convocatòria
«Benestar i Comunitat» per a l'any 2018.

Figueres, 15 de maig de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació del finançament del programa Treball i Formació 2017 - 18 per
un import de 233.093,33 € i a la renúncia per un import de  28.320,00 €.

Fets

En  data  9  de  novembre,  des  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  s'ha  publicat  l'Ordre
TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació i, en data 10 de novembre, s’ha publicat la convocatòria per a
l’any 2016 segons la resolució TSF/2496/2016.

En data 24/11/17 de 2019 (RE 2017-11998) es va rebre la resolució d’aprovació de la directora
del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  per  al  finançament  de  21  llocs  de  treball  (20
d’experiència laboral i 1 de coordinació) per un import de 261.413,00 € segons el següent detall:

Pressupost concedit per línies

1) Experiència laboral i formació línia PANP 169.740,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 56.280,00 €

12 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 112.560,00 €

Formació 15 persones *20 hores *3 €/hora 900,00 €

2) Experiència laboral i formació línia PRMI 18.880,00 €

2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 18.760,00 €

Formació 2 persones * 20 hores * 3€/hora 120,00 €

3) Experiència laboral i formació línia DONA 56.460,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 56.280,00 €

Formació 3 persones * 20 hores * 3€/hora 180,00 €

4) Coordinació i suport tècnic, línia COOR 16.333,33 €

1 contracte de 7 mesos * 16.333,33  €/contracte 16.333,33 €

Total 261.413,33 €
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Dels 20 llocs de treball d’experiència laboral aprovats s’han pogut fer 17 contractacions. Hi ha
hagut  3  places  desertes  de  la  línia  panp 6  mesos.  Els  motius  són:  2  places  per  manca  de
candidats  interessats  i  1  plaça  per  no  ser  Demandant  d’Ocupació  No  Ocupat  (en  endavant
DONO) la persona seleccionada (es va oblidar de segellar). S’adjunta relació del número de
candidats.

Cal  recordar  que,  abans  de  presentar  la  candidatura,  es  va  fer  una  prospecció  prèvia  per
assegurar les contractacions demanades. Inicialment, es volien demanar 28 llocs de treball  i
finalment se’n van demanar 20. En la fase prèvia de la sol·licitud es va renunciar a 8 llocs de
treball.

L’import de la renúncia dels tres llocs de treball panp 6 mesos es de 28.320,00.€, segons el
següent detall:

Renúncies
Experiència laboral i formació línia PANP
3 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 28.140,00 €
Formació 3 persones *20 hores *3 €/hora 180,00 €
Total 28.320,00 €

L’import del finançament acceptat és:

Pressupost  acceptat per línies

1) Experiència laboral i formació línia PANP 141.420,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 56.280,00 €

9 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 84.420,00 €

Formació 12 persones *20 hores *3 €/hora 720,00 €

2) Experiència laboral i formació línia PRMI 18.880,00 €

2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 18.760,00 €

Formació 2 persones * 20 hores * 3€/hora 120,00 €

3) Experiència laboral i formació línia DONA 56.460,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 56.280,00 €

Formació 3 persones * 20 hores * 3€/hora 180,00 €

4) Coordinació i suport tècnic, línia COOR 16.333,33 €

1 contracte de 7 mesos * 16.333,33  €/contracte 16.333,33 €

Total 233.093,33 €
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L’import del finançament acceptat és el resultat de restar l’import de les renúncies a l’import del
finançament concedit.

S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels  ens  locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

• Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.

• Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

• Resolució d’aprovació de la directora del  Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya per  al
finançament del programa Treball i Formació 2017 – 18 de data 24 de novembre de 2017. 

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea de Promoció Econòmica,  proposa a  la  Junta  de
Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar el finançament de 233.093,33 €, segons el detall del pressupost acceptat per
línies que consta a l’apartat d’antecedents, per a la contractació de 18 persones en el marc del
programa Treball i Formació (17 en la línia d’experiència laboral i 1 en la línia de coordinació).
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Segon.-  Renunciar a tres llocs de treball de la línia panp 6 mesos (2017-panp-6-spoo-0095)
per un import de 28.320,00 € segons el detall que consta a l’apartat d’antecedents. El motiu de
les renúncies és el següent: 2 renúncies per manca de candidats interessats i 1 plaça per no ser
DONO la persona seleccionada (es va oblidar de segellar). S’adjunta la relació de candidats.

Tercer.- Informar que, abans de presentar la candidatura, es va fer una prospecció prèvia per
assegurar les contractacions demanades. Inicialment, es volien demanar 28 llocs de treball i
finalment se’n van demanar 20. Abans de fer la sol·licitud de finançament es va renunciar a 8
llocs de treball.

Quart.- Retornar la bestreta cobrada dels 3 contractes de la línia panp 6 mesos (2017-panp-6-
spoo-0095) als quals es renuncia, per un import de 22.656,00 €, que es correspon al 80% de
l’import renunciat de 28.320,00 €.

Cinquè.- Notificar el present acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a
la cap del servei de justificació econòmica territorial de Girona del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i a la directora de l’OTG de Figueres.

Sisè.- Comunicar a l’àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà que:

1) Consigni l’import de 233.093,33 € a l’aplicació pressupostària 65,45015 «GENCAT
SOC 009/17/00095».

2) Retorni l’import de 22.656,00 €  (80% de  28.320,00 €) que es correspon a la bestreta
cobrada dels 3 contractes de la línia panp 6 mesos (2017-panp-6-spoo-0095) als quals es
renuncia.  L’ingrés  s’ha  de  fer  al  compte  corrent  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de
Catalunya  compte  2100-1183-35-0200135636,  IBAN:  ES3521001183350200135636
amb el següent concepte «Retorn bestreta 2017-panp-6-spoo-0095 de 3 contractes».
3) Envii el justificant bancari del retorn a la cap de l’àrea de promoció econòmica per  
a què ho inclogui a la justificació del projecte.

RECURSOS

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d'interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en els  termes que s'indiquen a l'article  44 de la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, 8 de maig de 2018
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El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Prenc raó,

Cap d’Intervenció, En dono fe,
Toñy Asensio Belmonte El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu a l’acceptació del  finançament  de 2.400,00 € per part  de la Diputació de
Girona en el marc de la convocatòria anticipada de subvencions per a projecte i accions de
promoció  econòmica  adreçades  als  membres  de  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  de  Promoció
Econòmica (XSLPE), anualitat 2018.

Fets

En  data  5  d’abril  d’enguany  (RE  2018-3290)  s’ha  emès,  per  decret  de  Presidència  de  la
Diputació de Girona, l’aprovació del finançament en el marc de la XSPLE (Xarxa de Serveis
Locals  de  Promoció  Econòmica)  per  un  import  de  2.400,00  €  pel  concepte  «Jornada
sensibilització per a la contractació de persones majors de 45 anys i Premis Emprenedors Alt
Empordà»

S’adjunta com a document annex l’informe favorable emès per la cap de Promoció Econòmica
segons la proposta realitzada.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Real  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria anticipada de sol·licituds de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments,
consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE, de la Diputació de
Girona.

• Resolució del President de la Diputació de Girona de 12 de gener de 2016 d'adhesió del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, entre altres, a la XSLPE.
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• Acord de 20 de febrer de 2018 de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
d’aprovació de la sol·licitud de finançament a la  Diputació de Girona per un import  de
2.400,00 e.

• Acord de Decret de Presidència de la Diputació de Girona, de 5 d’abril de 2018, d'aprovació
del finançament sol·licitat.

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea de Promoció Econòmica,  proposa a  la  Junta  de
Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Acceptar el finançament de la Diputació de Girona, per un import de 2.400,00 € en el
marc de la convocatòria de subvencions adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals
de Promoció Econòmica (XSLPE) i consignar-ho a l’aplicació pressupostària 65.46100.

Segon.- Facultar al president i al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur
a terme el present acord.

Tercer.-  Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i a
l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

RECURSOS

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d'interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en els  termes que s'indiquen a l'article  44 de la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, 15 de maig de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Prenc raó, En dono fe,
El Secretari,

Cap d’Intervenció
Toñy Asensio Belmonte Francisco Luís Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  l’acceptació  de  la  subvenció  del  Departament  de  Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, Direcció General d'Administració Local, per l'execució
de  l’  Operació  Natura,  cultura,  intel·ligència  en  xarxa.  Comarca  de  l’Alt  Empordà,  en  el
projecte  d’especialització  i  competitivitat  territorial  (PECT)  emmarcats  en  la  RIS3CAT
cofinançat pel PO FEDER DE Catalunya 2014-2020.

Fets

El Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,  en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAH/95/2016,  de  26  d’abril,  va  presentar  una  operació  amb  el  títol  Natura,  cultura,
intel.ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà per un cost total de 306.033,00 euros dins
del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Costa Brava Pirineu de Girona:
Natura, cultura i intel.ligència en xarxa.

Que, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril, s’aprova aquesta operació per un
import de 306.033,00 euros dins del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcat en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, cultura i intel.ligència en xarxa.

La Diputació de Girona, com entitat representant del PECT «Costa Brava Pirineu de Girona:
Natura, cultura i intel.ligència en xarxa»  ens sol.licita que ajustem les despeses de personal i les
despeses indirectes associades, per tal de complir amb les bases del PECT i  fa una proposta,
que consensuem amb tots els beneficiaris. 

La proposta presentada per la Diputació es la següent:

Així doncs l’operació Natura, cultura, intel.ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, codi O023-002054, tindrà un pressupost de 275.149, 52 € ,
repartits de la següent manera:

Despeses de personal: 115.364,80 €

Despeses indirectes 17.304,72 €

Inversió: 111.800,00 €
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Subcontractació: 30.680,00 €

Per tan reduirem l’operació de 306.033,00€ a 275.149,52 €  i acceptarem un cofinançament
FEDER aprovat de 137.574,76 €, enlloc de 153.016,50 €.(50% de la despesa elegible aprovada).

Atès  l’informe  favorable  de  la  Cap  de  l’Àrea  de  Turisme  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà.

Fonaments de dret

- Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

- Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local
(LMMGL).

- Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

- Ordre  GAH/95/2016,  de 26 d’abril,  per la qual  s’aproven les base reguladores per a la
selecció de projectes  d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3Cat i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

- Edicte núm. 3879 de la Diputació de Girona, referent a la convocatòria del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAPH) per al desenvolupament de
Projectes  d’especialització  i  competitivitat  territorial  (PECT)  en  l’àmbit  local  dins  el
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que establia les bases per a la selecció
i el cofinançament de projectes dels ajuntaments i consells comarcals i altres ens locals,
universitat i entitats sense finalitat lucrativa.

- Resolució  GAH/815/2018,  de  19  d’abril,  de  concessió  de  subvencions  als  projectes
d’especialització  i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT cofinançat
pel PO FEDER DE Catalunya 2014-2020.
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RESOLUCIÓ
Per tant resolc:

Primer.- Aprovar la modificació l’Operació Natura, cultura, intel.ligència en xarxa. Comarca
de  l’Alt  Empordà  codi  O023-002054 del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,   amb  un
pressupost  de  275.149,  52 € (IVA no inclòs),  per tal  de complir  amb les bases del  PECT,
repartits de la següent manera:

Despeses de personal: 115.364,80 €

Despeses indirectes 17.304,72 €

Inversió: 111.800,00 €

Subcontractació: 30.680,00 €

Segon.- Acceptar un cofinançament FEDER de 137.574,76 €, de  l’Operació Natura, cultura,
intel.ligència  en  xarxa.  Comarca  de  l’Alt  Empordà, codi O023-002054  presentada  en  el
Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes  d’especialització i competitivitat
territorial (PECT).

Tercer.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té atorgat el cofinançament FEDER concedit
per  mitjà  de  la  Resolució  GAH/815/2018,  de  19  d’abril, de  l’operació Natura,  cultura,
intel.ligència  en  xarxa.  Comarca  de  l’Alt  Empordà  codi  O023-00205 i  té  el  compromís
d’aportar la quantitat de 137.574,76 € per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació
cofinançada pel FEDER.

Quart.- Facultar,  tan àmpliament  com en dret  sigui  menester  al  President   i  el  Gerent  del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
a l'execució del present acord.

Cinquè.- Ratificar l’esmentat acord per la Junta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Sisè.-  Donar  trasllat  a  la  Diputació de Girona,  a l’àrea  de Recursos  Humans i  de  Serveis
Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

RECURSOS
Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d'interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en els  termes que s'indiquen a l'article  44 de la  Llei  29/1998,  de 13  de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, 7 de maig de 2018
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Prenc raó,

Cap d’Intervenció
Toñy Asensio Belmonte

El president, En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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