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PREACTA 
NÚM.  05/2016 

JUNTA GENERAL 
SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA 

 DE DATA 15/12/2016 
 
A la seu del Col·legi Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local 
de Barcelona es reuneix la Junta General del Consell de Col·legis de 
Catalunya (CSITAL) actuant en plenari i amb l’assistència de les persones que 
tot seguit es detallaran.   
 

Membres de dret amb veu i vot assistents : Càrrecs i representacions al col·legi  territorial : 
Sra. Maria Petra Sáiz i Anton Presidenta del Col·legi de Barcelona 
Sr.   Ramon Aldomà i Graño President del Col·legi de Lleida 
Sr.   Javier Cabanes García President del Col·legi de Tarragona 
Sra. Anna Maria Macià Bové Presidenta del Col·legi de Girona 
Sra. Aurora Corral Garcia Vicepresidenta del Col·legi de Barcelona 
Sra. Núria Pallarés Martí Vicepresidenta del Col·legi de Tarragona 
Sr.   Pere Serrano Martín Vicepresident del Col·legi de Girona 
Sra. Carme Vallés i Fort Delegada del Col·legi de Lleida 
Sr.   Alfons Díaz Rodríguez Delegat del Col·legi de Barcelona 
Sr.   Josep Gabarró i Torrent Secretari del Col·legi de Lleida 
Sr.   Josep Guinovart i Mallafrè Secretari del Col·legi de Tarragona 
Sra. Sandra Pinós Martínez Secretaria del Col·legi de Girona 
Sr.   Juan Ignacio Soto i Valle Designat pel Col·legi de Barcelona 
Sra. Ester Torrent i Pellisé Designada pel Col·legi de Lleida 
Sra. Maria Àngels Benedicto Esclarín Designada pel Col·legi de Tarragona 
Sra. Anna Puig Puigcorbé Designada pel Col·legi de Girona 

 
Membres representats amb una delegació de vot puntual : Càrrecs i representacions al col·legi  territorial : 
  
  

 
Altres col·legiats assistents  amb veu i sense vot : Càrrecs i representacions al col·legi  territorial : 
Sr.   Antoni Calpe i Jordà Interventor del Col·legi de Barcelona 
Sr.   Martín Pagonabarraga i Garro President d’honor Col·legi de Barcelona 

 
Persones que excusen la seva assistència : Càrrecs i representacions al col·legi  territorial : 
  
  

 
Presideix la sessió la presidenta del Consell senyora Maria Petra Sáiz i actua 
com a secretari  el senyor Alfons Díaz. 
 
Son membres de dret, els quatre representants de cadascú dels quatre 
col·legis territorials que actuen a títol de membres nats (president/a, 
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vicepresident/a o secretari/a), de membres designats o de membres delegats 
(amb assistència delegada de forma permanent o puntual). 
 
&No s’ha acreditat en aquesta sessió, que cap dels membres de dret absents 
hagin formalitzat delegació puntual de vot a favor dels seus respectius 
presidents del col·legi territorial.  
&S’ha acreditat en aquesta sessió, que & dels membres de dret absents han 
formalitzat delegació puntual de vot a favor dels seus respectius presidents del 
col·legi territorial, concretament & delegacions a favor del President de & i & a 
favor del President de &. 
 
En conseqüència, a efectes de l’exercici de les facultats de vot, hi son presents 
& membres de dret i & hi són representats.   
 
La representació que correspon a cada col·legi territorial amb referència a 1 de 
gener del present any, ha estat determinada per l’acord núm. 01A-SES01/16 de 
la sessió de data 01/03/2016, de conformitat amb l’article 15.1 dels Estatuts 
(ET), essent el resultat el següent: 
 
COL·LEGI TERRITORIAL NÚM. DE COL·LEGIATS VOT PONDERAT 

BARCELONA 264 50,09 % 
TARRAGONA 82 15,56 % 

GIRONA 98 18,60 % 
LLEIDA 83 15,75 % 
TOTALS  527 100,00 % 

 
El vot individualitzat que s’assigna  a cada  membre de dret present o 
representat (art. 15.2 d’ET) es calcula i corregeix d’acord amb el següent 
quadre: 
 
COL·LEGI 
TERRITO. 

% DE VOT 
COL·LEGI 

% VOT : 4  
MEMBRES 

UNITATS %  DE VOT 
DE CADA MEMBRE  

TOTALS D’UNITATS % 
DE VOT JUNTA GRAL. 

BCN 50,09 % 12,52 % 12,50 (corregit) * 4 Membres =   50,00 
TNA 15,56 % 03,89 % 04,00 (corregit) * 4 Membres =   16,00 
GNA 18,60 % 04,65 % 04,75 (corregit) * 4 Membres =   19,00 
LLD 15,75 % 03,93 % 04,00 (corregit) * 4 Membres =   16,00  

TOTALS 100,00 % ----- ----- 16 Membres = 101,00 
 
El nombre màxim d’unitats de vots potencials presents o representats en 
aquesta sessió és de &&,&& segons el càlcul següent: [(12,50 x & de BCN) + 
(04,00 x & de TNA) + (04,75 x & de GNA) + (04,00 x & de LLD)]. 
 
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari, la reunió s’inicia en 
&/primera/segona convocatòria  a les &&:&& hores, amb el següent: 



preacta  
de sessió 

 

 

 
 

SESSIÓ NÚM.  05/2016  DE LA JUNTA GENERAL DEL CSITAL  DE 15.12.2016 Pàg.  3 de 25 
 

 
01 Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  

 
02 Donar compte del canvi de la Junta de Govern del CSITAL Lleida arran 

del procés electoral 2016. 
 

03 Constitució i presa de possessió dels membres de la Junta General i 
elecció de càrrecs directius. 
 

04 Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2017. Avanç de 
liquidació 2016. 
 

05 Donar compte i ratificar la participació en el Grup de Treball de 
Sistemes d’Integritat  Local de l’Àmbit de bon Govern i innovació 
democràtica de la FMC. 
 

06 Donar compte del protocol  entre la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consell de SITAL de Catalunya per a la formació i 
l’assessorament tècnic  del projecte de pressupost de l’exercici 2017. 
 

07 Restar assabentats de la celebració la jornada formativa "La gestió dels 
serveis públics locals. metodologia per l'avaluació  dels costos i dels 
indicadors de gestió"  en el marc del protocol signat entre la FMC i el 
Consell SITAL de Catalunya per a la l'organització de sessions 
formatives destinades als electes locals en l'àmbit sectorial de serveis 
econòmics de l'FMC durant els exercicis 2016-2017.  
 

08 Donar compte de la col·laboració del CSITAL de Catalunya en l'acció 
formativa del passat 25 de novembre organitzada per l’ACM sota el títol 
"Qüestions de l'actualitat en l'àmbit de la Intervenció- Tresoreria 
local.”. 
 

09 Donar compte de l’acció formativa desenvolupada el passat 1 de 
desembre en col·laboració amb la FMC i l’Ajuntament de Barcelona 
sota el títol “Jornada sobre remunicipalització, reptes i 
oportunitats.”. 
 

10 Proposta d'organització d'una actuació formativa conjunta entre l'EAPC i 
el Consell de CSITAL de Catalunya descentralitzada en el territori 
destinada a secretaris interventors. 
 

11 Donar compte de les reunions a les que han assistit els  representants 
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del Consell en el procés participatiu Governslocals.cat i de l'estat i 
documents presentats. 
 

12 Donar compte de les reunions i treballs dels representants del 
Consell  en els grups de treball: Xarxa de Governs Locals, Registre de 
grups d'interès, Implantació Llei de transparència i bon Govern. 
 

13 Informacions de presidència. 
- Participació en l’Associació Formativa de l’Espace Catala 

Transfrontalier “AFECT”. 
- Reunió amb el Director de la Oficina Antifrau. 
- Reunió amb el Director de l’Escola d’Administració Pública. 

 
14 Propostes, precs i preguntes. 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió i acords adoptats: 
 
01 Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  

 
01A-SES05/16.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR NÚM 04/2016. 
 
Vista l’acta núm. 04/2016 corresponent a la reunió d’aquesta Junta General 
celebrada el passat dia data 26/10/2016. 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
Únic.- APROVAR l’acta de sessió de 26 d'octubre de 2016, sense esmenes ni 
rectificacions. 
 
 
02 Donar compte del canvi de la Junta de Govern del CSITAL Lleida arran 

del procés electoral 2016. 
 
 
... 
 
03 Constitució i presa de possessió dels membres de la Junta General i 

elecció de càrrecs directius. 
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02A-SES07/13.- RENOVACIÓ DE CÀRRECS I PRESA DE POSSESSIÓ 
DELS MEMBRES DE LA JUNTA GENERAL  I  ELECCIÓ DE CÀRRECS 
DIRECTIUS. 
 
Vistos els Estatuts d’aquest Consell publicats al DOGC núm. 5550 de 
21.01.2010 mitjançant la Resolució del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya JUS/3820/2009 de 17 de desembre. 
 
Vist que ha finalitzat el mandat dels càrrecs directius de la Junta General que 
es va constituir el 18 de novembre de 2013 i que correspon efectuar la 
corresponent renovació. 
 
Atesos els càrrecs vigents de presidents/es, vicepresidents/es i secretaris/es de 
les respectives Juntes de Govern dels quatre col·legis territorials que són 
estatutàriament,  membres nats d’aquesta Junta General. 
 
Ateses les designacions del vigents del quart membre de cada un dels col·legis 
en el marc de l’article 14.1 dels Estatuts. 
 
Ateses les delegacions permanents vigents, en concret la corresponent al 
Col·legi de Lleida. 
 
Atès que es considera procedent la presa de possessió dels nous membres 
integrants, simultàniament i en unitat d’acte. 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
PRIMER.- ATORGAR i/o confirmar la possessió com a membres d’aquesta 
Junta General de conformitat amb l’article 14 dels vigents Estatuts a les 
següents persones: 
 
 Presidenta del Col·legi de Barcelona 
 President del Col·legi de Lleida 
 President del Col·legi de Tarragona 
 President del Col·legi de Girona 
  

 Vicepresidenta del Col·legi de Barcelona 
 Vicepresident del Col·legi de Lleida 
 Vicepresident del Col·legi de Tarragona 
 Vicepresident del Col·legi de Girona 
  

 Secretaria del Col·legi de Barcelona 
 Secretari del Col·legi de Lleida 
 Secretari del Col·legi de Tarragona 
 Secretari del Col·legi de Girona 
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 Designat pel Col·legi de Barcelona 
 Designada pel Col·legi de Lleida 
 Designada pel Col·legi de Tarragona 
 Designat pel Col·legi de Girona 

 

 
SEGON.- TENIR per possessionats com a nous membres d’aquesta Junta 
General, als que es troben presents en aquesta sessió, els quals en aquest 
moment accepten el càrrec, i també a aquells que són objecte de confirmació. 
 
TERCER.- ELEGIR els càrrecs del d’aquesta que es troben presents i 
s’especifiquen a continuació: 
 
Sr/a.  President/a de la Junta General 
Sr/a.  Vicepresident/a de la Junta General 
Sr/a.  Secretari/a de la Junta General 
Sr/a.  Tresorer/a de la Junta General 
Sr/a.  Vicesecretari/a de la Junta General 

 
QUART.- TESTIMONIAR en aquest acte l’acceptació dels càrrecs anteriors per 
part de les persones elegides; tenir-les per possessionades en els càrrecs 
directius indicats; i declarar constituïda formalment la nova junta general que de 
conformitat amb l’article 14 dels vigents Estatuts restarà integrada per quatre 
membres amb veu i vot de cada Col·legi. 
 
CINQUÈ.- EXPEDIR certificació d’aquesta resolució amb efectes de credencial 
de conformitat amb l’article 14.3.  
 
SISÈ.- DETERMINAR que el càrrec d’interventor  previst a l’article 21 no serà 
membre de la Junta, sense perjudici de la seva assistència amb veu però 
sense vot i assignar aquesta responsabilitat a reserva de la seva acceptació al 
senyor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXen la seva qualitat d’Interventor del Col·legi 
de Barcelona. 
 
SETÈ.- DECLARAR  que no es procedeix al nomenament dels càrrecs de 
designació potestativa (vicesecretari i tresorer) previstos estatutàriament, i en 
conseqüència les funcions de tresoreria seran acumulades  per l’Interventor. 
 
 
04 Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2017. Avanç de 

liquidació 2016. 
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04A-SES05/16.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI 2017. 
 
Vista la memòria justificativa del pressupost que ha estat formulat per part de 
l’Interventor del Consell del CSITAL en relació al proper exercici de 2017. 
 
Atès que el resum dels projecte de pressupost indicat és el que s’especifica en 
l/s quadre/s següent/s, des que es dedueix un pressupost anivellat per un 
import 17.010€  
 
Atesa la competència d’aquesta Junta General per a la seva aprovació d’acord 
amb l’article 18.3 dels Estatuts del Consell. 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
Únic.- APROVAR el pressupost del Consell de Col·legis de SIT de Catalunya 
corresponent a l’exercici de 2017, d'acord amb el següent detall. 

10% despeses funcionament csital Barcelona 7.600,00     

Serveis professionals 5.000,00     

Transports i missatgers 500,00         

Serveis bancaris 150,00         

Quota anual ACCID 3.000,00     

Quota Intercol.legial 260,00         

Quota ACCID premi Ferran Termes 500,00         

TOTAL DESPESES 17.010,00   

Ingressos cursos e informes    8.500,00

Import a repartir aportacions col.legis 8.510,00 €    

TOTAL DESPESES 17.010,00 €  

Csital Barcelona (50,09%) 4.262,66 €    

Csital Tarragona (15,56%) 1.324,16 €    

Csital Lleida (15,75%) 1.340,33 €    

Csital Girona (18,60%) 1.582,86 €    

Total aportacions 8.510,00 €    

PRESSUPOST 2017

Despeses

Repartiment aportacions col.legis

Ingressos
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04B-SES05/16.- ASSABENTAT DE L’AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’EXERCICI DE 2016. 
 
Vist l’avanç de la liquidació del pressupost del present exercici de 2016, el qual 
ha estat estimat per part de l’Interventor del Consell del CSITAL. 
Atès que el detall de l’avanç indicat és el que s’especifica al/ quadre/s 
següent/s: 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
Únic.- RESTAR ASSABENTADA aquesta Junta General, de l’avanç de la 
liquidació del present exercici 2016, que es detalla tot seguit. 

DESPESES
SALDO REAL  

A 30/11/16

PREVISIÓ A 

31/12/16

10% despeses funcionament csital Barcelona 6.966,88

Serveis professionals 6.900,00 8.300,00

Transports i missatgers 501,26 546,83

Despeses financeres 117,17 127,82

Quota anual ACCID 3.000,00 3.000,00

Quota intercol.legial 258,00 258,00

Codi Regim Local 2.727,96 2.727,96

Altres serveis 181,90 579,56

TOTAL DESPESES 13.686,29 22.507,05

INGRESSOS

Ingressos cursos e informes    9.771,07 11.742,14

Aportacions Codi Regim Local 2.727,95 2.727,95

TOTAL INGRESSOS 12.499,02 14.470,09

RESULTAT ECONÒMIC 1.187,27     0,00

Csital Barcelona (50,09%) 4.025,71

Csital Tarragona (15,56%) 1.250,55

Csital Lleida (15,75%) 1.265,82

Csital Girona (18,60%) 1.494,87

Import a repartir aportacions col.legis 8.036,96

Repartiment aportacions col.legis

PREVISIÓ RESULTAT ECONÒMIC CONSELL EXERCICI 2016
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05 Donar compte i ratificar la participació en el Grup de Treball de 

Sistemes d’Integritat  Local de l’Àmbit de bon Govern i innovació 
democràtica de la FMC. 

 
05A-SES05/16.- RESTAR ASSABENTS DE LA PARTICIPACIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE CSITAL EN EL GRUP DE TREBALL DE SISTEMES 
D'INTEGRITAT LOCAL DE L'ÀMBIT DE BON GOVERN I INNOVACIÓ 
DEMOCRÀTICA DE LA FMC 
 
L'àmbit de treball de Bon govern i innovació democràtica l'FMC va convidar a la 
presidenta del CSITAL de Catalunya a participar en el grup de treball constituït 
per la FMC per l'elaboració d'un document base per a  l'elaboració d'un "codi de 
conducta i bon govern-tipus" per a càrrecs públics representatius i directius 
públics dels governs locals i de les seves entitats del sector públic institucional,  
que pugui ser d'utilitat pels governs locals de Catalunya al ser assumit per 
diferents ajuntaments amb possibilitat d'adaptacions sense afectar al core del 
Codi. 
   
Fins a la data s'han dut a terme reunions de treballs en les següents dates: 29 
de setembre, 18 d'octubre i 14 de desembre i s'ha elaborat un esborrany de 
document que s'ha facilitat als membres del Consell, restant pendent 
prosseguir els treballs per establir els elements configuradors del Sistema 
d’Integritat que ha de donar paraigües al Codi. 
 
Donat que el CSITAL ha estat el primer col·lectiu de funcionaris públics que es 
van dotar l'any 2005 d'un Codi Ètic professional i les funcions directives que 
exerceixen els secretaris, interventores i tresorers  en els governs locals de 
Catalunya     
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
PRIMER. Donar compte i ratificar la participació de la presidenta del CSITAL 
en Grup de Treball de Sistemes d’Integritat  Local de l’Àmbit de bon Govern i 
innovació democràtica de la FMC i restar assabentats de l’assistència a les 
reunions dutes a terme en data: 29 de setembre, 18 d’octubre i del 14 de 
desembre de 2016, així com de la situació dels treballs efectuats.   
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06 Donar compte del protocol  entre la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consell de SITAL de Catalunya per a la formació i 
l’assessorament tècnic  del projecte de pressupost de l’exercici 2017. 

 
06A-SES05/16.- PROTOCOL AMB L'FMC I EL CSITAL DE CATALUNYA 
PER A LA FORMACIÓ I L’ASSESSORAMENT TÈCNIC  DEL PROJECTE DE 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017. 
 
Com en els darrers exercicis L'FMC  està interessada en què CSITAL de 
Catalunya faciliti l’assessorament tècnic necessari per a la redacció del projecte 
de pressupost de l’exercici 2017, que ha estat elaborat pels Serveis econòmics 
de l’entitat. 
 
Per aquest motiu s'ha preparat el protocol que tot seguit es transcriu en el qual 
es determina l'encàrrec esmentat..   
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 

PRIMER. Aprovar el  protocol  entre l'FMC i el CSITAL de Catalunya per a la 

formació i l’assessorament tècnic  del projecte de pressupost de l’exercici 2017, 

el contingut del qual és el següent: 

 
PROTOCOL  ENTRE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I EL 
CONSELL DE COL·LEGIS  DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS 
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A LA FORMACIÓ I 
L’ASSESSORAMENT TÈCNIC  DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2017 
 
La Federació de Municipis de Catalunya (en endavant l’FMC) està interessada 
en què el Consell de Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local (en endavant CSITAL CATALUNYA),li faciliti 
l’assessorament tècnic necessari en relació a la redacció del projecte de 
pressupost de l’FMC de l’exercici 2017, que ha estat elaborat pels Serveis 
econòmics de l’entitat i la Secretaria General, seguint l’estructura i 
recomanacions del pressupost anterior, que ha comportat un canvi important en 
el document pressupostari.   
 
A aquests efectes, i en el marc de col·laboració establert pel conveni signat l’1 
de setembre de 2014, s’estableix:  
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PRIMER. L’FMC encarrega al CSITAL de Catalunya l’elaboració d’un informe 
de verificació del document elaborat per l’FMC en data 9 de febrer de 2017, per 
tal que aquest projecte de pressupost s’ajusti als paràmetres d’estructura i 
formals que des de l’any 2015 s’han incorporat a la gestió de l’entitat tenint en 
compte que la finalitat principal del nou model emprat a l’any 2015 és 
incrementar la informació de l’activitat econòmic-financera de l’entitat en el 
marc dels objectius de transparència i nova governança de l’entitat.  
 
SEGON.- Abast de la col·laboració.  
Compromisos del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració local de Catalunya. 
 
 Elaborar un informe sobre adequació de l’estructura del Projecte de 
Pressupost de 2017 als paràmetres tècnics i estructura formal que van servir de 
base al pressupost de 2015 i 2016.  

 
Compromisos de la Federació de Municipis de Catalunya   
 
L’FMC es compromet a proporcionar al CSITAL de Catalunya la informació, la 
infraestructura i el personal necessari per l’execució d’aquest conveni i a 
retribuir els treballs d’acord amb allò estipulat en la clàusula cinquena d’aquest 
protocol. 
 
TERCER.  L’FMC i el Consell de CSITAL de Catalunya es comprometen a 
designar un representant de cada institució que seran els interlocutors i 
responsables del seguiment  dels treballs d’aquest conveni. 
 
QUART.  L’informe s’emetrà abans del 15 de març de 2017.  
 
CINQUÈ.- Retribució dels treballs. 
La retribució total de la col·laboració descrita en aquest protocol és de 600,00€ 
(inclòs IVA), la qual es satisfarà per part de l’FMC al CSITAL de Catalunya una 
vegada finalitzats els treballs.  
 
SISENA.  Clàusula de confidencialitat  
Els treballs resultants d’aquest protocol són propietat exclusiva de l’FMC i el 
CSITAL de Catalunya es compromet a mantenir una estricta confidencialitat de 
les dades utilitzades per a la confecció del Projecte de pressupost de 2017 i del 
resultat obtingut. 
 
Barcelona, --  de    ---   de 2017. 
 
Per la Federació de Municipis de Pel Consell de Col·legis de Secretaris 
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Catalunya  
 
 

El President 
Xavier Amor i Martin 

Interventors i Tresorers 
d’Administració  Local de Catalunya  
 

La Presidenta 
Maria Petra Sáiz Antón 

 
SEGON. Encomanar la gestió del protocol referit en l'acord anterior al CSITAL 
de Barcelona. 
 
TERCER. Encarregar la realització dels treballs del protocol referit en l'acord 
anterior al SR. Joan Ramón Sagalés Guillamón, Interventor General de 
l'Ajuntament de Cornellà. 
 
 
07 Restar assabentats de la celebració la jornada formativa "La gestió dels 

serveis públics locals. metodologia per l'avaluació  dels costos i dels 
indicadors de gestió"  en el marc del protocol signat entre la FMC i el 
Consell SITAL de Catalunya per a la l'organització de sessions 
formatives destinades als electes locals en l'àmbit sectorial de serveis 
econòmics de l'FMC durant els exercicis 2016-2017.  

 
07A-SES05/16.- PROTOCOL AMB L'FMC PER A LA L'ORGANITZACIÓ  DE 
LA SEGONA JORNADA FORMTIVA EN EL MARC DE L'ENCOMANA 
SIGNADA EL 25 DE MAIG DE 2016 ENTRE EL CONSELL DE CSIATL DE 
CATALUNYA I L'FMC PER  L'ORGANITZACIÓ DE SESSIONS FORMATIVES 
DESTINADES ALS ELECTES LOCALS EN L'ÀMBIT SECTORIAL DE 
SERVEIS ECONÒMICS DE L'FMC DURANT ELS EXERCICIS 2016-2017. 
 
En data 25 de maig de 2016 es va formalitzar entre la FMC i aquest Consell de 
Col·legis, el Protocol d’encomana indicat. 
 
El 13 de setembre de 2016 es va dur a terme la primera de les jornades 
formatives en execució de l'encomana signada el 25 de maig de 2016 entre el 
Consell de CSITAL de Catalunya i L'FMC per  l'organització de sessions 
formatives destinades als electes locals en l'àmbit sectorial de serveis 
econòmics de l'FMC durant els exercicis 2016-2017, la qual va dur per títol " El 
pressupost i les ordenances fiscals de 2017: eines de planificació estratègica 
de les polítiques públiques" 
Seguint amb l'execució de l'encomana formativa a la que s'ha fet referència es 
va preparar la segona de les jornades formatives, que du per títol "la gestió dels 
serveis públics locals. metodologia per l'avaluació  dels costos i dels indicadors 
de gestió" ,  la qual s'ha dut a terme el 14 de desembre, amb el contingut que 
tot seguit es transcriu, per la qual el CSITAL percebrà d'acord amb l'encomana 
referida un total de 2.385,00€     
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Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTATS,  en tots els seus termes la celebració de la 
jornada  "la gestió dels serveis públics locals. metodologia per l'avaluació  dels 
costos i dels indicadors de gestió" duta a termes el 14 de desembre de 2016 en 
el marc  del de l'encomana per l'organització de sessions formatives destinades 
als electes locals en l'àmbit sectorial de serveis econòmics de l'FMC durant els 
exercicis 2016-2017, que va ser formalitzada pel Consell de CSITAL de 
Catalunya i l'FMC el 25 de maig de 2016 . 
 
 

“JORNADA FORMATIVA SOBRE "LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

LOCALS. METODOLOGIA PER L'AVALUACIÓ  DELS COSTOS I DELS 

INDICADORS DE GESTIÓ"     

 

− Destinataris:.La jornada està destinada als electes locals als alcaldes i alcaldesses, 

regidors i regidores que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit Serveis 

Econòmics de l'FMC i és   fruit de l'acord del  Comitè Executiu de l'FMC, de 27 de 

novembre de 2015,  que aprovà, en el marc d'una nova governança de l'entitat 

2015-2019, l'estructura bàsica de l'FMC conformada amb comissions sectorials 

corresponents a àmbits d'activitat com a punt de trobada  d'alcaldes i alcaldesses, 

regidors i regidores, per analitzar juntament amb tècnics i tècniques especialitzats 

assumptes específics. 

Un d'aquests àmbits és el de Serveis Econòmics que té per objecte debatre 

aspectes relatius a l' Hisenda, finançament local, la gestió d'ingressos i dels serveis 

públics, el càlcul de costos i d'indicadors de gestió, elaboració de pressupostos, 

seguiment de l'activitat econòmico-financera i participació en ingressos de les 

administracions públiques. En aquest context l'FMC encarregà al Consell de 

CSITAL de Catalunya el disseny i coordinació de diverses sessions formatives 

destinades als membres d'aquest Àmbit en les que es tractin els "10 aspectes claus 

de la Hisenda Local". de la qual aquesta és la segona edició.    

− Data de realització: 14 de desembre de 2016. 
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− Objectius: Aquesta jornada te un doble objectiu: 

• Analitzar els aspectes jurídics de les formes de gestió dels serveis públics locals i la 

incidència dels denominats procediments de municipalització de serveis nascuts a 

l'empara de les polítiques de restricció i racionalització de la despesa conseqüència 

de la crisi econòmica i l'exigència ciutadana de serveis públics de qualitat. 

• Presentar una metodologia pràctica de càlcul del cost real dels serveis públics 

locals que faciliti als gestors la pressa de decisions sobre les polítiques públiques 

més eficaces i eficients associades al rendiment dels serveis públics i que alhora 

permetin confeccionar tant els estudis econòmics dels expedients d'ordenances 

fiscals i preus públics, com el compliment dels nous requeriments previstos per 

l'exercici 2017 en  la Instrucció de comptabilitat per l'administració local, aprovada 

per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre,  sobre del cost de les activitats i 

l'elaboració dels indicadors de gestió.   

 

PROGRAMA.- 

 

10,00 -10.15. Presentació de la jornada 

10,15 -11,30. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Aspectes   

 jurídics dels procediments de municipalització  

   Ponent: Aurora Corral Garcia. Secretaria de l'Ajuntament de   

 Cerdanyola del Vallès Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona 

11,30- 11,45. Descans 

11,45.-13,30. Metodologia pel càlcul del cost real del serveis públics locals  

 i  d' indicadors de gestió. 

  Ponent: Helio Robleda Cabeza.  Catedràtic d'economia financera  

  i comptabilitat de la Universitat de Navarra  

13:30h-14-00h. Taula rodona  amb els dos ponents que plantejaran els aspectes 

clau dels temes exposats. “ 
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08 Donar compte de la col·laboració del CSITAL de Catalunya en l'acció 

formativa del passat 25 de novembre organitzada per l’ACM sota el títol 
"Qüestions de l'actualitat en l'àmbit de la Intervenció- Tresoreria 
local.”. 

 
08A-SES05/16.- DONAR COMPTE DE LA COL·LABORACIÓ DEL CSITAL 
DE CATALUNYA EN L'ORGANITZADA PER L'ACM EL 25 DE NOVEMBRE 
DE 2016 SOBRE "QÜESTIONS DE L'ACTUALITAT EN L'ÀMBIT DE LA 
INTERVENCIÓ- TRESORERIA LOCAL.” 
 
 
El 25 de novembre de 2016 l'ACM organitzà una jornada formativa en la que 
col·laborà el CSITAL de Catalunya amb la participació de diversos col·legiats, 
la qual va dur per títol:"Qüestions de l'actualitat en l'àmbit de la Intervenció- 
Tresoreria local.” 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTATS,  en tots els seus termes la col·laboració del 
CSITAL de Catalunya en la jornada organitzada per l'ACM el 25 de novembre 
de 2015 amb el títol :"Qüestions de l'actualitat en l'àmbit de la Intervenció- 
Tresoreria local.”,  amb el programa i participants següents  
 
PROGRAMA: 
 
 

9:45 – 9:00 Acreditacions 

9:00 – 9:10 Inauguració 
• Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM 

 
9:10- 10:00 Gestió financera: diagnosi de la situació i finançament dins dels criteris de 
prudència i sostenibilitat 

• Sr. Fernando González-Santacana Martín, tresorer, Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

 
10:00- 10:50 La importància del saldos de dubtós cobrament sobre l’estabilitat 
pressupostària 

• Sr. Josep Abella Albiñana, tresorer, Diputació de 

Barcelona Pausa 
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11:20- 12:10 La utilització del compte 413 ‘Creditors per operacions pendents d’aplicar 
a pressupost’ a les entitats locals. Perspectives de futur 

• Sra. Elena Ma. Estrada González, experta nacional en contabilidad pública local, cap 
d’equip de la Divisió de Planificació i Direcció de la Comptabilitat Pública, Oficina 
Nacional de Comp- tabilitat, Intervenció General de l’Administració de l’Estat, Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública 

 
12:10 -13:00 Contracte de serveis i el seu control: Límits al seu objecte i contractació 
irregular 

• Sra. Pilar Ortega Jiménez, interventora general, Ajuntament de León 
 
13:00- 13:50 El futur del control intern a les entitats locals 

• Sra. Ma. José Monzón Mayo, interventora general, Ajuntament de 

Madrid Pausa-dinar 

15:00- 15:50 La normativa d’estabilitat: posicionament del subsector local i efectes sobre el 
rol de l’interventor 

• Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general, Diputació de Tarragona 
 
15:50-16:40 Les operacions de final d’exercici pressupostari i les previsions d’execució a 
elaborar periòdica- ment per l’anàlisi dels paràmetres d’estabilitat pressupostària 

• Sra. Anna Puig Puigcorbé, interventora general, Ajuntament de Banyoles 
 
 
 
 
09 Donar compte de l’acció formativa desenvolupada el passat 1 de 

desembre en col·laboració amb la FMC i l’Ajuntament de Barcelona 
sota el títol “Jornada sobre remunicipalització, reptes i 
oportunitats.”. 

 
09A-SES05/16.-DONAR COMPTE DE LA COL·LABORACIÓ DEL CSITAL DE 
CATALUNYA EN L'ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
L'1 DE DESEMBRE 2016 SOBRE  REMUNICIPALITZACIÓ, REPTES I 
OPORTUNITATS  
 
L'1 de desembre de 2016 l'Ajuntament de BCN organitzà una jornada formativa 
en la que col·laborà el CSITAL de Catalunya i la FMC, la qual va dur per títol: 
“Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
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Primer.- RESTAR ASSABENTATS,  en tots els seus termes la col·laboració del 
CSITAL de Catalunya  en la jornada organitzada per  l'Ajuntament de BCN l'1 
de desembre de 2016 "Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats", 
el programa de la qual va ser el següent:  
 
PROGRAMA 

09:30h  Benvinguda Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello 

Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 

10:00h - 11:00h    La Nova Gestió Pública, límits i reptes d’un model 30 anys després. 
El rol de les remunicipalitzacions en la nova política pública 

Sr. David Hall 

Director del Public Services International Research Unit (PSIRU) a la Univer- sity of 
Greenwich Business School. 

Sr. Esteban Castro 

Professor titular de la Newcastle University, School of Geography, Politics and 
Sociology. 

Moderador: Sr. Eloi Badia Casas, Regidor de Presidència, Aigua i Energia de 

l’Ajuntament de Barcelona 

 
11:00  11:30 Pausa cafè 
11:30 -13:00 La remunicipalització, aspectes a tenir en compte 
 
 Sr. Jose Manuel Martínez Fernández 
 Vicesecretari de l’Ajuntament de Valladolid 
 Sr. Julio González García 
 Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid 

 Sra. Petra Sáiz Antón 

 

Interventora de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 

Presidenta del Consell del CSITAL de Catalunya. 

 
Moderadora: Sra. Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de Dret 
Administratiu a la Universitat de Barcelona 

 13:00h - 14:00h  La remunicipalització des del punt de vista 
sindical                                                         

 
Sr. Vicenç Tarrats Masó, en representació de Comissions Obreres de 
Catalu- nya (CCOO) 

 
Sr. Josep Santcristòfol Mayordomo, en representació de Unió General 
de Tre- balladors de Catalunya(UGT) 
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Sr. Paco Jimenez Orantes, en representació de Confederació General 
de Tre- balladors de Catalunya (CGT) 

 
Moderador: Sr. Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona 

 14:00h - 16:00h Pausa 

 
EXPERIÈNCIES  LOCALS 

 16:00h -17:45h   Taula rodona: exemples d’àmbits 
temàtics                                                                        

 
La municipalització de l’aigua. El cas de Terrassa 

 
Sr. Marc Cadevall Artigues, Director de Serveis de Medi Ambient de 
l’Ajunta- ment de Terrassa 

 
La municipalització de serveis bàsics (escoles bressol, violència 
masclista, cementiris i energia). El cas de Barcelona. 

 
Sr. Ferran Daroca Esquirol 

 Gerent de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Barcelona 

 
Sr. Albert Solé Benito 

 Director dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona 

 
La municipalització de la gestió de residus. El cas de Sabadell. 

 Sr. Albert Cos Boada 

 Regidor de nova economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament de Sabadell 

 
Moderadora: Sra. Candela López Tagliafico, alcaldessa de Castelldefels 

 17:45h -18:45h   Taula rodona: línies 
estratègiques                                                                                      

 Barcelona 

 
Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas 

 Regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona 

 Madrid 

 Il·lma. Sra. Rita Maestre Fernández 

 Concejala de Ahora Madrid y portavoz del Grupo 

 18:45h -19:00h   Cloenda                                                                                                      
                             

 Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas 

 Regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
 
10 Proposta d'organització d'una actuació formativa conjunta entre l'EAPC i 
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el Consell de CSITAL de Catalunya descentralitzada en el territori 
destinada a secretaris interventors. 

 
10A-SES05/16.- PROPOSTA D'ORGANITZACIÓ D'UNA ACTUACIÓ 
FORMATIVA CONJUNTA ENTRE L'EAPC I EL CONSELL DE CSITAL DE 
CATALUNYA DESCENTRALITZADA EN EL TERRITORI DESTINADA A 
SECRETARIS INTERVENTORS. 
 
L'EAPC ha proposat al Consell de CSITAL de Catalunya l'organització conjunta 
d'una acció formativa descentralitzada en el territori destinada a secretaris 
interventors. 
 
L'acció formativa està prevista que es dugui a terme durant el primer trimestre 
de l'exercici 2017, d'acord amb l'abast i obligacions que es detallen en el 
document que es transcriu tot  seguit. 
 
Per unanimitat dels membres assistents i representats, s’acorda: 
 
PRIMER.- REALITZAR l'actuació formativa descentralitzada d'acord amb 
l'abast i continguts següents: 
 

Curs d’especialització i capacitació professional per a llocs de secretaria intervenció 
de l’Administració local 
 
Presentació 
Actualment en els nostres ajuntaments hi ha moltes vacants de places corresponents als 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Aquests funcionaris tenen encomanades 
les funcions del control intern de legalitat i econòmic-financer, funcions que són 
imprescindibles i necessàries, i han de ser exercides en condicions adequades a efectes 
de garantir la seva prestació de forma satisfactòria. 
Una gran quantitat d’aquests llocs reservats a funcionaris d'habilitació nacional estan 
ocupats per personal que no és del cos. Per tal de contribuir al bon funcionament dels ens 
locals i per fer front a la complexitat de competències i funcions que aquestes 
administracions tenen encomanades, en que cada dia, s’exigeix més formació i 
capacitació professional, l’Escola en col·laboració amb la DGAL, es proposa, amb aquest 
Curs d’especialització, donar resposta a la necessitat de formar professionals que puguin 
ocupar en règim d'interinitat llocs de treball reservats a funcionaris d'habilitació nacional.  
Amb aquest curs es vol que els alumnes assoleixin els coneixements tècnics i 
professionals necessaris per a desenvolupar les tasques de secretaria intervenció en els 
ens locals. 
 
Objectiu 
Professionalitzar als empleats públics locals que desenvolupen les funcions de secretari 
interventor dels ens locals. 
Capacitar als empleats públics locals amb els coneixements i competències necessàries 
per a dur a terme les funcions de secretari interventor  
Preparar a persones titulades que volen accedir a la funció pública 
Destinataris 
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Persones que desenvolupen les funcions de secretari interventor amb nomenament 
accidental o interí. 
Persones amb la titulació exigida que vulguin desenvolupar les funcions de secretari 
interventor 
 
 
Contingut 
 

 

 

ÀREA 
ECONÒMICA 

 (35 hores) 

Hisendes locals i fons europeus  

Ingressos i procediments tributari: gestió tributària, IBI i gestió 
cadastral, ordenances i contribucions especials 

Gestió pressupostària: gestió financera i gestió de tresoreria; 
gestió i finançament d’inversions; la tutela financera de la 
Generalitat; plans de sanejament; comptes anuals. 

Comptabilitat pública local  

Control, fiscalització i auditoria: subvencions, control intern, 
realització del treball d’auditoria, control extern, sindicatura de 
comptes, auditoria externa a l’Administració local, auditoria d’una 
concessió municipal, auditoria d’una empresa municipal. 

 

 

ÀREA DE 
GESTIÓ i DRET 
LOCAL  

(50 hores) 

Règim jurídic dels ens locals  

Organització i funcionament de les entitats locals: Reglament 
orgànic municipal. Estatut municipal. Cartipàs i règim jurídic. 
Directiva de serveis. 

Personal al servei de l’Administració local: funció pública local, 
negociació col·lectiva i seguretat social. 

Patrimoni i béns dels ens locals: dret registral, inventari de béns. 

Urbanisme: règim urbanístic del sòl, planejament, gestió 
urbanística, intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl i 
del subsòl, protecció de la legalitat urbanística. Habitatge 

 Procediment administratiu: notificació electrònica, registre unificat. 

Contractació a l’Administració local. Breu referència a la 
contractació electrònica. 

Serveis públics locals : gestió de l’externalització. Societats 
públiques o mixtes. Llei de societats anònimes i limitades, en quant 
als grans aspectes (límits objecte social, constitució i 
funcionament, obligacions comptables i de funcionament 
d'aquestes empreses,...) que afecten al seu funcionament bàsic.  

 
 
Metodologia 

• Presencial i es realitzarà al llarg de 2017 de forma descentralitzada, a Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona.  

• Molt pràctic, plantejament de supòsits pràctics. 
 
Durada 
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El curs té 85 hores lectives. Es realitzarà 1 dia a la setmana, matí i tarda, durant 12 
setmanes. 

Certificat 

Assistència i aprofitament.  

 
Funció dels coordinadors/es 
 
a) Buscar el professorat adequat per impartir les matèries. Hauran de ser persones que 
tinguin contacte amb el món local. 
 
b) Distribuir el professorat entre els dies i les hores que hem reservat a les matèries 

assignades a aquesta coordinació. 
c) En cas que el professorat no pugui impartir alguna classe, buscar el substitut. 
d) Traslladar al professorat les funcions pròpies d’aquest lloc de treball  i adaptar el 

contingut de les matèries a aquesta funció 
e) Garantir que es facilitarà a l’Escola la documentació que cal lliurar als alumnes, així 

com els exercicis, supòsits pràctics, etc. que es treballaran a l’aula. És necessari 
que aquest Servei de Formació i Selecció Local disposi de la documentació per tal de 
penjar-la a e-Catalunya (la Plataforma de treball col·laboratiu), o lliurar-la per correu 
electrònic 15 dies abans de l’inici del curs. Des del Servei ens posarem en contacte 
directament amb el professorat per tal de concretar com han d’organitzar i lliurar la 
documentació. 

 

Docents 

Els docents han respectar l’horari d’impartició de les sessions formatives que s’hagin 
assignat en el calendari, tan en iniciar-se la sessió com en la seva finalització, per tal 
d’evitar  desajustos en l’horari, tenint en compte que el curs tindrà molts professors amb 
les hores de docència assignades a cadascun. 
 

 
SEGON. Nomenar els següents coordinadors per l'actuació a la que es fa 
referència en l'acord anterior: 
 
1. Coordinador de l'acció formativa: xxxxx 
2. Coordinadors de  les actuacions descentralitzades en el territori: 
 

− Barcelona: xxxx 
− Tarragona:xxxx 
− Lleida: xxxx 
− Girona:xxxx 

 
 
11 Donar compte de les reunions a les que han assistit els  representants 

del Consell en el procés participatiu Governslocals.cat i de l'estat i 
documents presentats. 
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11A-SES05/16.- REUNIONS A LES QUALS HAN ASSISTIT ELS 
REPRESENTANTS DEL CONSELL DE COL.LEGIS EN EL PROCÉS 
PARTICIPATIU GOVERNSLOCALS.CAT I DE L'ESTAT I DOCUMENTS 
PRESENTATS. 
 
 

Grups 
de treball 

Nom del/la 
representant 

Dates reunions 
celebrades 

Treballs 
realitzats 

Comitè tècnic  Alfons Carles Diaz 
  

Grup 1.  
Ordenació territorial  i 
Serveis a les persones. 

Joan Antón Font 
No  Document a valorar 

Grup 2.   
Organització Governs 
Locals 

Isidre Martí 
No Document a valorar 

Grup 3.  
Relacions 
intergovernamentalss 

Aurora Corral 
29/11/2016 Document a valorar 

Grup 5.  
Innovant la gestió local   

Pere Serrano   

Grup 6.  
Finances Locals   

Lourdes Juez 28/10/2016 i 
10/11 de 2016 

 

 
 
 
12 Donar compte de les reunions i treballs dels representants del 

Consell  en els grups de treball: Xarxa de Governs Locals, Registre de 
grups d'interès, Implantació Llei de transparència i bon Govern. 

 
12-SES05/16.- REUNIONS I TREBALLS DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL  EN ELS GRUPS DE TREBALL: XARXA DE GOVERNS LOCALS, 
REGISTRE DE GRUPS D'INTERÈS, IMPLANTACIÓ LLEI DE 
TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. 
 
 
 

Grups 
de treball Nom del/la representant 

Dates 
reunions 

celebrades 

Treballs 
realitzats 

Grup.  
Xarxa de 
Governs Locals 
(Plenari) 

-Maria Petra Sáiz Anton 

10/11/2016  

Grup.   
Registre de 
grups d'interès 

-Alfons C Diaz i Aurora Corral 
28/06/2016  

 Falta nomenar ens demanen 29/09/2016 Esborrany 
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Grup de 
Treball model 
Codi de 
conducta per a 
càrrecs electes 
i personal 
directiu del 
mon local 

participar-hi el 24/11/2016 Constitució 
 
25/11/2016 
 
15/12/2016 

codi ètic 

Grup.  
Implantació Llei 
de 
transparència i 
bon Govern 

 
Formació:  

BCN Isidre Martí Sardà 

TARRAGONA Pendent de designació 

LLEIDA Pendent de designació 

GIRONA Pere Serrano. 

 
 

  

 

Elaboració de documents normalitzats 

BCN 
Aurora Corral Garcia i 

Joan Obiols Suari. 

TARRAGONA Pendent de designació 

LLEIDA Ester Abellana Mogues 

GIRONA Marta Portella  Nogué 

 
 

5/10/2016  

 

Análisi de les necessitats 

BCN Pendent de designació 

TARRAGONA Pendent de designació 

LLEIDA Pendent de designació 

GIRONA Josep Rovira Jofre 
 

  

 

Comité TIC pel programa de 
transparència dels ens locals 

BCN 

Roger Cots i Valverde 

i Aurora Corral 

Garcia 

TARRAGONA 
Pendent de 

designació 

LLEIDA 
Pendent de 

designació 

GIRONA Alicia Vila Torrens 
 

18/09/2016  
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13 Informacions de presidència. 
- Participació en l’Associació Formativa de l’Espace Catala 

Transfrontalier “AFECT”. 
- Reunió amb el Director de la Oficina Antifrau. 
- Reunió amb el Director de l’Escola d’Administració Pública. 

 
 
13A-SES05/16.-INFORMACIONS DE LA PRESIDENCIA 
 

 

Participació en l’Associació Formativa de l’Espace Catala Transfrontalier 

“AFECT” 

Reunió amb el Director de la Oficina Antifrau 

Reunió amb el Director de l’Escola d’Administració Pública. 
 
 
 
14 Propostes, precs i preguntes. 

 
14A-SES05/16.- PROPOSTES. 
 
-- 
 

 
 
14B-SES05/16.- PRECS I PREGUNTES. 
 
-- 
 

  

 
No havent més assumptes sobre els quals tractar, la Presidència aixeca la 
sessió, a les &&:&& hores, estenent-se la present acta, del contingut de la qual, 
com a secretari, CERTIFICO, amb el vist i plau de la presidenta (Expedient de 
la sessió núm. 05/2016).  
 
 
LA  PRESIDENTA  
 
 
 
Maria Petra Sáiz Anton 

 
EL SECRETARI 
 
 
 
Alfons Díaz Rodríguez  
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PREACTA PROPOSTES 
 

 

 


