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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 12 de data 24 de novembre de 2011. 

 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 
 

2 - EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6 DE L 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2011   

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits dins del pressupost 
general de l’Ajuntament de 2011, incoat mitjançant  suplements de crèdits finançats per baixes 
per tal d’ajustar el pressupost. 
 
L’estructura de la modificació de crèdits és la següent: 
 

EXPEDIENT NÚMERO 6/2011 DE L’AJUNTAMENT  DE GAVÀ 
  

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Suplements de crèdits de despeses- Capítol III     100.000,00 
Baixes de crèdits de despeses- Capítol I                                         100.000,00 
 
SEGON.- Que un cop transcorregut el termini d’exposició al públic a l’efecte de formular 
reclamacions i al·legacions, previst als articles 169 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, sense que s’hagi interposat cap reclamació o al·legació, s’entengui 
definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit número 6/2011 del pressupost de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2011. 
 

 
3 - ADJUDICACIÓ CONTRACTE RECAPTACIÓ I COMPTE  

DE CRÈDIT A CAIXABANK S.A.  
 
PRIMER .- Adjudicar a CAIXABANK S.A. el contracte de prestació del servei de gestió de la 
recaptació en voluntària dels tributs municipals, així com d’un compte de crèdit de 5.000.000 €, 
amb les següents condicions bàsiques: 
 

• Termini : 1 any prorrogable expressament fins un màxim de 3 pròrrogues 
• Preu unitari rebut cobrat en finestreta: 0,25 € + IVA 
• Preu unitari impressió document cobratori: 0,25 € + IVA 
• Contractació compte de crèdit: 

o Import : 5.000.000 Eur 
o Tipus d’interés: Eur 3M + 3% 
o Comissió disponibilitat: 0,50% 
o Comissió obertura: 0,25% 
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SEGON.- Autoritzar el senyor Alcalde i el Tinent d’Alcalde de Presidència Víctor Carnero López 
per a què –qualsevol dels mateixos indistintament- resolgui quantes incidències poguessin 
plantejar-se; firmar els documents necessaris; formalitzar els oportuns contractes de l’operació de 
tresoreria, i fer les disposicions que convinguin 
 
 

4 - APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS  
 
Primer . Aprovar l’Inventari General de Béns per l’Ajuntament, el Patronat Municipal de Serveis 
Comunitaris, el Patronat Municipal d’Esports, l’Institut Municipal de Promoció i Activació de la 
Ciutat i l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, amb els imports que es 
detallen a l’expedient per epígrafs, segons la classificació de l’article 106 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i amb els elements que 
es detallen a l’annex. Tot plegat amb un valor net comptable de dos-cents vint-i-un milions tres-
cents quaranta-set mil tres-cents cinquanta-dos euros i vint-i-un cèntims (221.347.352,21 €).  
 
 
5 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ I LIQUID ACIÓ DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL PÚBL ICA DEL BAIX 
LLOBREGAT DELTA.  
 
Primer . Aprovar la dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió local pública del Baix 
Llobregat Delta i el procés de liquidació d’aquest ens, sense perjudici de la facultat que 
correspon al Ple del Consorci per acordar aquesta dissolució de conformitat amb allò establert 
als articles 10.h) i 24 dels Estatuts de l’entitat. 
 
Segon. Notificar el present acord al Consorci per a la gestió de la televisió local pública del Baix 
Llobregat Delta, pel seu coneixement i efectes.. 
 
 

6 - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL CENTRAL MAR  
A LA PARCEL·LA D’EQUIPAMENT 7.2  

(Aprovació provisional) 
 
PRIMER .- Aprovar provisionalment la “Modificació puntual del Pla Parcial Central Mar 
a la parcel·la d’equipament 7.2” promoguda per l’Ajuntament de Gavà. 
 
SEGON.- Remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep 
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la seva aprovació definitiva. 

 
 

7 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL D’ERC-EV-
IxG), RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNI CIPAL 
REGULADORA DELS USOS DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS 
 
PRIMER .- Aprovar inicialment, d’acord amb l’establert a l’art. 62 del 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, la modificació de l’article 28, apartats a), b) i c) de l’Ordenança municipal sobre 
els usos de les vies i els espais públics, que quedarà amb el següent redactat:  
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«a) Amb caràcter general, l’amplada mínima de la vorera a utilitzar parcialment ha de ser 
de 2.5 m. En cas que la vorera sigui més estreta, es podrà autoritzar la instal·lació de 
taules i cadires a la calçada, sobre una plataforma elevada a nivell de vorera, sempre que 
ocupi espais destinats a aparcament, i que l’amplada del carrer sigui igual o més gran que 
5 m 
 
b) L’amplada màxima de la franja que ocupin les taules i cadires ha de deixar un pas lliure 
mínim de 1,5 metres, independentment de l’espai ocupat per escocells o altres elements 
urbans. En cas que les taules i cadires s’emplacin a la calçada sobre una plataforma, 
l’amplada màxima d’aquesta plataforma no podrà superar els 1.5 m» 
 
c) L’espai amb taules i cadires podrà estar tancat pels costats amb elements estètics de 
separació, sempre tinguin un grau de transparència que permeti la visibilitat des de i cap a 
la resta de via pública. Així mateix, i només en època hivernal, les taules i cadires podran 
ser cobertes amb tendals semipermanents, que protegeixin els usuaris de la pluja. Les 
taules, cadires, tendals i elements de separació s’han de disposar de manera que no 
impedeixin o dificultin, en cap moment, l’accés lliure a les finques confrontants, als passos 
de vianants, i a la fluïdesa del trànsit de vianants.  

 
SEGON.- Sotmetre l’acord anterior, a informació pública i audiència dels interessats, 
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, a l’objecte que puguin formular-hi les reclamacions, al·legacions i suggeriments 
que creguin oportuns, pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la data en 
què es verifiqui la darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. 

 
TERCER.- En cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període 
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten, se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART .- Posteriorment, trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiu de modificació de l’esmentada 
Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquests, i publicar-los en el Butlletí Oficial de la 
Província, inserir-los en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al DOGC la referència al 
BOPB en què s’hagi publicat íntegrament el text. Entrarà en vigor un cop publicat el text 
complet i hagi  transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 

8 -- PRESSUPOST  GENERAL 
ANY 2012 

 
PRIMER .- Aprovar inicialment , tal com es disposa en l'Art. 162 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
PRESSUPOST GENERAL per l’any 2012 i les seves Bases d'Execució, que comprèn el 
Pressupost de l'Ajuntament, el dels Organismes Autònoms que del mateix depenen (Patronat 
Municipal de Serveis Comunitaris, Patronat Municipal d'Esports, Institut Municipal de Gestió del 
Patrimoni Cultural i Natural, Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat), i les 
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previsions d'ingressos i despeses de les Empreses Municipals (Prestació de Serveis al Ciutadà, SA, 
Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA, Gavanenca d'Obres, SL i Gavà Televisió, SL). 
 
El resum numèric, per capítols, dels diferents Pressupostos que s'integren en el Pressupost General 
és el següent: 
 
 PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
  
 ESTAT DE DESPESES 

 
CAPÍTOL I   - Despeses de personal ...................................................  11.347.720,00 € 
CAPÍTOL II   - Despeses en béns corrents i serveis .............................  5.166.970,00 € 
CAPÍTOL III   - Despeses financeres......................................................  1.529.505,00 € 
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  15.870.435,00 € 
CAPÍTOL VI  - Inversions Reals............................................................  871.000,00 € 
CAPÍTOL VII  - Transferències de capital .............................................  ---- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ---- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  1.316.300,00 € 
                      TOTAL:...................  36.101.930,00 € 
  
 

ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPÍTOL I   - Impostos Directes .........................................................  19.016.430,00 € 
CAPÍTOL II   - Impostos Indirectes.......................................................  289.550,00 € 
CAPÍTOL III  - Taxes i altres ingressos ................................................  5.661.880,00 € 
CAPÍTOL IV  - Transferències corrents................................................  8.930.460,00 € 
CAPÍTOL V  - Ingressos Patrimonials.................................................  2.032.610,00 €   
CAPÍTOL VI  - Alienació d'Inversions reals .........................................  ---- 
CAPÍTOL VII  - Transferències de capital .............................................  171.000,00 € 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ---- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  ----  
        TOTAL:....................  36.101.930,00 € 

 
 

 PRESSUPOST DEL PATRONAT 
 DE SERVEIS COMUNITARIS  
 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL I   - Despeses de personal ...................................................  2.869.925,00 € 
CAPÍTOL II   - Despeses en béns corrents i serveis .............................  1.254.340,00 € 
CAPÍTOL III  - Despeses financeres......................................................     -----  
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  519.125,00 € 
CAPÍTOL VI  - Inversions reals.............................................................  -----  
CAPÍTOL VII  - Transferències de capital .............................................  ---- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ----- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  ----- 
        TOTAL:....................  4.643.390,00 € 
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 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPÍTOL I   - Impostos Directes .........................................................  ---- 
CAPÍTOL II   - Impostos Indirectes.......................................................  ---- 
CAPÍTOL III  - Taxes i altres ingressos ................................................  75.660,00 €  
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  4.557.300,00 € 
CAPÍTOL V  - Ingressos Patrimonials.................................................  10.430,00 € 
CAPÍTOL VI  - Alienació d'Inversions reals .........................................  ---- 
CAPÍTOL VII   - Transferències de capital ............................................. ---- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ---- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  ----  
        TOTAL:....................  4.643.390,00 € 
 
  

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
 

 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL I   - Despeses de personal ...................................................  1.158.020,00 € 
CAPÍTOL II   - Despeses en béns corrents i serveis .............................  1.210.340,00 € 
CAPÍTOL III  - Despeses financeres......................................................  7.000,00 €  
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  86.000,00 € 
CAPÍTOL VI  - Inversions reals.............................................................  -----  
CAPÍTOL VII  - Transferències de capital .............................................  ----- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ----- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  ------  
        TOTAL:....................  2.461.360,00 € 
  
 

ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPÍTOL I   - Impostos Directes .........................................................  ---- 
CAPÍTOL II   - Impostos Indirectes.......................................................  ---- 
CAPÍTOL III  - Taxes i altres ingressos ................................................  1.621.000,00 € 
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  823.660,00 € 
CAPÍTOL V  - Ingressos Patrimonials.............................................. 16.700,00 € 
CAPÍTOL VI  - Alienació d'Inversions reals .........................................  ---- 
CAPÍTOL VII   - Transferències de capital ............................................. ---- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ---- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  ----  
        TOTAL:....................  2.461.360,00 € 
 
 
 

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PA TRIMONI 
CULTURAL I NATURAL  

 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL I   - Despeses de personal ...................................................  478.350,00 € 
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CAPÍTOL II   - Despeses en béns corrents i serveis .............................  112.920,00 € 
CAPÍTOL III  - Despeses financeres......................................................  ----- 
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  ----- 
CAPÍTOL VI  - Inversions reals.............................................................  -----  
CAPÍTOL VII  - Transferències de capital .............................................  ----- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ----- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  - - - 
        TOTAL:....................  591.270,00 € 
 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPÍTOL I   - Impostos Directes .........................................................  ---- 
CAPÍTOL II   - Impostos Indirectes.......................................................  ---- 
CAPÍTOL III  - Taxes i altres ingressos ................................................  66.000,00 € 
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  520.270,00 € 
CAPÍTOL V  - Ingressos patrimonials .................................................  5.000,00 € 
CAPÍTOL VI  - Alienació d'Inversions reals .........................................  ---- 
CAPÍTOL VII   - Transferències de capital ............................................. ---- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ---- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  ----  
        TOTAL:....................  591.270,00 € 
 
 
 PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL  
 PER A LA PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ DE LA CIUTAT  
 "IMPAC"  
 
 
 ESTAT DE DESPESES 

 
CAPÍTOL I   - Despeses de personal ...................................................  979.820,00 € 
CAPÍTOL II   - Despeses en béns corrents i serveis .............................  290.830,00 € 
CAPÍTOL III  - Despeses financeres......................................................  300,00 € 
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  30.500,00 € 
CAPÍTOL VI  - Inversions reals.............................................................  ---- 
CAPÍTOL VII  - Transferències de capital .............................................  ----- 
CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ----- 
CAPÍTOL IX - Passius Financers.........................................................  - - -  
        TOTAL:....................  1.301.450,00 € 

 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPÍTOL I   - Impostos Directes .........................................................  ---- 
CAPÍTOL II   - Impostos Indirectes.......................................................  ---- 
CAPÍTOL III  - Taxes i altres ingressos ................................................  130.800,00 € 
CAPÍTOL IV - Transferències corrents................................................  1.093.100,00 € 
CAPÍTOL V  - Ingressos patrimonials .................................................         77.550,00 € 
CAPÍTOL VI  - Alienació d'Inversions reals .........................................  ---- 
CAPÍTOL VII   - Transferències de capital ............................................. ---- 
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CAPÍTOL VIII  - Actius Financers...........................................................  ---- 
CAPÍTOL IX  - Passius Financers.........................................................  ---- 
        TOTAL:....................        1.301.450,00 € 
 

 
PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 

DE LA SOCIETAT MERCANTIL "PRESEC,S.A."  
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal .........................................................................  7.017.601,58 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis...................................................  2.491.135,42 € 
  - Despeses financeres ...........................................................................  125.083,00 € 
  - Passius Financers...............................................................................  200.000,00 € 
   TOTAL: ...................  9.833.820,00€ 
 
 
 PREVISIONS D'INGRESSOS 

 
  - Taxes i altres ingressos ......................................................................  509.000,00 € 
  - Transferències corrents......................................................................  9.324.820,00 € 
   TOTAL: ...................  9.833.820,00 € 
 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "GTI,SA"  
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal .........................................................................  1.043.000,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis...................................................  604..000,00 € 
  - Despeses financeres ...........................................................................  438..000,00 € 
  - Transferències corrents......................................................................  93.500,00 € 
  - Inversions reals .................................................................................. 25.000,00 € 
  - Passius financers................................................................................  1.898.500,00 € 
   TOTAL: ...................  4.102.000,00 € 
 
 

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Ingressos Patrimonials.......................................................................  3.746.000,00 € 
  - Alienació d’Inversions reals ..............................................................  170.000,00 € 
  - Passius financers................................................................................  186.000,00 € 
   ________________  
   TOTAL: ...................  4.102.000,00 € 
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PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 

DE LA SOCIETAT MERCANTIL  
"GAVANENCA D'OBRES, SL " 

 
PREVISIONS DE DESPESES 

 
  - Despeses de personal .........................................................................  302.100,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis...................................................  428.700,00 € 
  - Despeses financeres ...........................................................................  55.200,00 €  
        TOTAL: ...................  786.000,00 € 
 
 

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Taxes i altres ingressos ......................................................................  786.000,00 €  
        TOTAL: ...................  786.000,00 € 
 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "GAVA TELEVISIÓ,SL"  
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal .........................................................................  150.000,00 €  
  - Despeses en béns corrents i serveis...................................................  33.100,00 €  
  - Inversions reals .................................................................................. 16.900,00 € 
  - Despeses financeres ...........................................................................  ----  € 
   
        TOTAL: ...................  200.000,00 € 
 
  

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
   
  - Transferències corrents......................................................................  200.000,00 € 
        TOTAL:....................  200.000,00 € 
 
 
A l'esmentat Pressupost, i com document incorporat al mateix conforme al que disposa l'Art. 90 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règimen Local, s'acompanyen les 
PLANTILLES DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ i dels seus Orga nismes Autònoms per a 
l'exercici de l’any 2012 que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal 
eventual i personal contractat en règim de dret laboral. 

 
TERCER.- Exposar el Pressupost al públic per termini de 15 dies, comptats a partir del següent 
al de publicació en el Butlletí Oficial de la província del corresponent anunci (art. 20.1 Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril), durant los quals els interessats (art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ) podran 
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examinar-lo i presentar reclamacions (art. 170.2 del mateix Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març) davant el Ple. 
 
QUART .- El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les (Artº 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES  
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL DE C’s 

RELATIVA LES RETALLADES ANUNCIADES PEL GOVERN DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA  

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER .- Instar al Ayuntamiento de Gavà  a pedir a la Generalitat de Cataluña que los 
recortes, caso de ser inevitables, empiecen por los gastos innecesarios y superfluos y que 
solamente como último recurso se apliquen a salarios y a los elementos del Estado del 
Bienestar. 

 
SEGON.- Trasladar a la Generalitat de Cataluña el convencimiento del Ayuntamiento de Gavà 
de que la verdadera salida de la crisis no se ha de fundamentar en los recortes, sino en promover 
e incentivar la actividad económica. 
 
TERCER.- Hacer llegar este acuerdo al Gobierno Español, al Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, así como a los portavoces de los 
diferentes grupos con representación en dicha cámara. 
 
 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL D’ICV-EUiA 

RELATIVA A LA PROHIBICIÓ DE CIRCS ANIMALS A LA CIUT AT DE GAVÀ  
 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER .- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Gavà amb els principis ètics, socials i 
medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de 
companyia o salvatges. 
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SEGON.- Declarar que l’Ajuntament de Gavà és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en 
circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del 
lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals. 
 
TERCER.- No permetre la instal·lació a Gavà de circs amb animals salvatges, encara que 
aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles 
escapades. 
 
QUART .- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation Franz 
Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat. 
 
 
 


