Unitat / Àrea

F_TABLON_PUBLICACION

Negociat benestar social
NCE

F_TABLON_RETIRADA
Codi de verificació

²1B3K6M315F203Q2B19V4c»
²1B3K6M315F203Q2B19V4c»
1B3K6M315F203Q2B19V4

Document

Expedient

ABSXI09N

ABS/44/2013

Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Text del Reglament del Consell Municipal de Serveis
Socials - Creació del Consell Municipal de Serveis
Socials i aprovació del seu reglament
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CARRER BAIXA CORTADA 9 MANLLEU (BARCELONA)

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE MANLLEU
PREÀMBUL
La Constitució Espanyola de 1978, disposa al seu article 9.2 que correspon als poders públics
el promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els
quals s’integra siguin reals i efectives; així com remoure els obstacles que n’impedeixin o en
dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social. Tanmateix, reconeix, a l’article 23, el dret dels ciutadans a
participar en els afers públics.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, recull a l’article 24, els drets de les persones en l’àmbit
dels Serveis Socials. La promoció per part dels Poders Públics de la cohesió i el benestar
social, així com el foment de la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de
les polítiques publiques es consagren als articles 42 i 43, respectivament.
Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució
Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es troben també recollits en legislació
reguladora del Règim Local, d’una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’àmbit estatal. I per altra, als
articles 48 i 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, en relació amb l’àmbit autonòmic, que, per a
facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten
dos mecanismes fonamentals, bé en la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada
bé per la creació d’òrgans sectorials que complementin l’organització municipal.
La Llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en el seu Títol IV, concreta la
participació cívica als serveis socials. L’article 49 recull explícitament els Consells Locals de
Serveis Socials com a òrgans de participació ciutadana i associativa. Tanmateix, l’article 54 de
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la mateixa Llei estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que estiguin legalment
obligats a prestar serveis socials, a constituir un Consell de Serveis Socials.
Més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, disposa a l’article 24 els consells
municipals de serveis socials.
El Consell de Benestar Social va ésser creat per l’Ajuntament de Manlleu a la sessió plenària
del 28/11/1995, amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana dins l’àmbit de
Benestar Social d’acord amb les propostes dels ciutadans i ciutadanes de diferents sectors de
la població. A la mateixa sessió es va aprovar el Reglament de funcionament d’aquest
Consell Municipal, norma que es va modificar posteriorment per acord de Ple de 30
d’octubre de 2001.
L’Ajuntament de Manlleu va aprovar, a la sessió plenària d’1 d’octubre de 2002, el
Reglament de Participació ciutadana per tal d’impulsar i regular les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la ciutat, en la gestió
municipal, de conformitat amb el que estableix a l´Estatut d´Autonomia, la Llei 7/1985
reguladora de les bases de règim local i la Llei 8/1987 municipal i de règim local de
Catalunya, així com fer públic el seu compromís amb la participació de la ciutadania en tot
allò que és públic i amb la vida col·lectiva de la ciutat.
El Ple de l’Ajuntament de Manlleu celebrat el 23 de novembre de 2005 va aprovar, per
unanimitat, la constitució del Consell Municipal de la Gent Gran de Manlleu i el seu
reglament regulador.
Aquest consell és un òrgan en el que hi ha representació de totes aquelles entitats del
municipi que es preocupen i treballen pel benestar de la gent gran de Manlleu. La finalitat
d’aquest consell és la participació, consulta, promoció i supervisió de forma no vinculant de
la ciutadania.
Després d’aquests anys de funcionament d’ambdós Consells, tenint en compte les entitats i
persones que hi són representades, els temes d’interès social que són debatuts i les
activitats que es duen a terme, així com l’evolució legislativa, amb l’aparició de la Llei de
serveis socials l’any 2007 i el Decret 202/2009 d’òrgans de participació, es veu la necessitat
de unificar les dues estructures en un sol Consell.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica
De conformitat amb el que disposen l’ordenament de règim local i l’article 54 de la Llei
12/2007 de Serveis Socials i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, amb l’objecte
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de facilitar la participació ciutadana en aquells àmbits de competència municipal que afectin
o es refereixin a la població que requereix de l’atenció dels Serveis Socials de Manlleu.

Article 2.- Objecte
1. El Consell Municipal de Serveis Socials de Manlleu és l’òrgan col·legiat de participació
comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi.
2. Són objectius d’aquest Consell:
a) Debatre i planificar les grans línies estratègiques i els afers principals dels Serveis
Socials al municipi de Manlleu.
b) Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general, i impulsar les accions
relacionades amb el Pla Local d’Actuació en matèria de Serveis Socials.
c) Gestionar la partida de Cooperació al Desenvolupament aprovada anualment als
pressupostos de la Corporació

Article 3.- Funcions
Les funcions del Consell són:
a) Debatre sobre les necessitats socials dins l’àmbit dels Serveis Socials municipals.
b) Fomentar l’operativitat en les coordinacions i les intervencions de les
administracions, les entitats privades i la iniciativa social i mercantil a Manlleu, tot
realitzant un seguiment i avaluació dels processos.
c) Informar sobre la Cartera de Serveis municipal, així com de la corresponent memòria
anual del Departament de Serveis Socials.
d) Detectar necessitats de col·lectives, tot realitzant propostes i suggeriments de millora
integral dels recursos i serveis.
e) Incorporar, crear i coordinar les comissions sectorials necessàries dins el Consell
Municipal de Serveis Socials.
f) Fer proposta de les subvencions anuals de la convocatòria de Solidaritat i Cooperació
així com la seva distribució als projectes presentats, segons la partida pressupostària
vigent. Aquesta decisió tindrà caràcter vinculant sempre que hi hagi majoria absoluta
dels membres de ple dret del Plenari.
g) Altres que els òrgans de l’Ajuntament li puguin encomanar.
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TÍTOL II. COMPOSICIÓ DEL CONSELL
Article 4.- Composició
El Consell Municipal de Serveis Socials com a òrgan col·legiat de participació i debat
comunitari, integra a una pluralitat diversa de persones compromeses amb la societat civil
de Manlleu , entre les quals hi seran representats:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El/la regidor/a de l’àmbit dels Serveis Socials, que ocuparà la presidència.
El/la vicepresident/a, càrrec que recaurà en un/una altre/a regidor/a municipal.
Una persona representant de cada grup municipal.
El/la cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manlleu, amb funcions de secretària.
Dues persones representants dels usuaris/es de serveis propis de Serveis Socials.
Quinze persones en representació de les associacions i entitats d’iniciativa social
que mantinguin una vinculació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament Manlleu, en
els àmbits i proporció següents:




Una persona representant de l’àmbit del voluntariat.
Dues persones representants de l’àmbit de les persones amb dependència i/o
discapacitats.
Tres persones representants de l’àmbit d’atenció a la gent gran.
Una persona representant d’entitats del tercer sector d’atenció a famílies en
situació de vulnerabilitat social.
Una persona representant de l’àmbit de les dones.
Dues persones representants de l’àmbit de la immigració.
Una persona representant de l’àmbit socio sanitari.
Dues persones representants de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat.
Una persona representant de les empreses i/o entitats amb vinculació jurídica
amb l’Ajuntament de Manlleu que tinguin per objecte la prestació de Serveis
Socials.
Una persona representant del món sindical present a Manlleu, que sigui
representativa i/o mantingui una vinculació amb els seus Serveis Socials.










Article 5.- Observadors
La presidència per iniciativa pròpia o a proposta de la majoria absoluta del membres del
Consell, pot valorar, en funció de les qüestions a debatre dins el Consell, el convocar en
qualitat d’observadors/es, i de forma puntual i extraordinària, regidores i regidors
municipals, tècnics i tècniques municipals o d’altres administracions, altres responsables
d’associacions o entitats i professionals de reconegut prestigi a participar en les sessions
Plenàries del Consell o en els grups de treball sectorials pertinents.

Unitat / Àrea

Negociat benestar social
NCE
Codi de verificació

²1B3K6M315F203Q2B19V4c»
²1B3K6M315F203Q2B19V4c»
1B3K6M315F203Q2B19V4

Document

Expedient

ABSXI09N

ABS/44/2013

Article 6.- Naturalesa jurídica de les associacions, entitats i sindicats
representats
Aquestes personalitats jurídiques hauran d’estar legalment constituïdes, tenir presència en
l’àmbit territorial de la ciutat, i hauran de ser democràtiques i pluralistes.

Article 7.- Paritat
En el procés de constitució del Consell Municipal de Serveis Socials, l’Ajuntament vetllarà
raonablement per tal que la seva composició respongui al principi d’igualtat entre dones i
homes, tot procurant una participació paritària entre els mateixos.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT DEL CONSELL
Article 8.- Òrgans
El Consell Municipal de Serveis Socials s’estructura en els òrgans següents:
a) Plenari
b) Presidència
c) Vicepresidència
d) Secretaria
e) Secretaria tècnica
f) Comissions Sectorials ( grups de treball o taules)

Article 9.- Plenari
El Plenari és l’òrgan col·legiat de màxima representació del Consell. El conformen la
Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, i les persones representants relacionades a
l’article 4.

Article 10.- Presidència
La Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que representa
al Consell en el seu àmbit extern de projecció social. Recaurà en el/la regidor/a de l’àmbit
dels Serveis Socials o persona en qui es delegui.
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Article 11.- Vicepresidència
La Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials es l’òrgan unipersonal que
substitueix, ens els casos previstos, a la Presidència. Recaurà en un/una regidor/a municipal
o persona en qui es delegui.

Article 12.- Secretaria
La Secretaria del Consell Municipal de Serveis Socials donarà fe dels actes que s’adoptin i
estendrà les actes de les sessions del Consell. Recaurà en la figura del/de la cap dels Serveis
Socials o persona en qui es delegui, qui tindrà veu però no vot en les sessions plenàries.

Article 13.- Secretaria tècnica
La Secretaria tècnica del Consell Municipal de Serveis Socials és l’encarregada de facilitar les
funcions i la comunicació entre el Plenari i les Comissions Sectorials i estarà conformada pels
tècnics de Serveis Socials designats per la Presidència.

Article 14.- Comissions sectorials
Les Comissions sectorials del Consell són els òrgans col·legiats, de caràcter temporal o
permanent, que operativitzaran i agilitzaran les línies de treball fixades pel Consell Municipal
de Serveis Socials, en coherència amb les funcions que li han estat assignades. Es
configuraran, inicialment, amb aquells/es representants dels sectors que composen el
Plenari del Consell, i que tinguin interès a participar-hi i/o amb els membres Consells,
Comissions Sectorials presents i/o futures.

Article 15.- Drets i deures dels membres
1. Els membres del Consell tindran dret a:
• Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc funcional i
operatiu del Consell.
• Assistir a les sessions del Plenari i exercir el seu dret a vot, com a membres de ple
dret.
2. Els membres del Consell tindran el deure de:
• Respectar les opinions, postures i propostes de la resta de membres.
• Ajustar-se al contingut del present Reglament, així com al de la resta de normativa
vigent aplicable.

Article 16.- Pèrdues de condició i delegacions
1. Els membres del Consell perden la seva condició en els supòsits següents:
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a) Per expiració del temps de vigència del càrrec o del nomenament.
b) Per pèrdua, per qualsevol causa, de la condició de membre de les associacions,
entitats, organitzacions o institucions designades.
c) Per la pèrdua de la condició de representant polític del municipi de Manlleu.
d) Per la pèrdua del vincle laboral amb l’Ajuntament de Manlleu en el cas dels
tècnics/ques.
e) Per la pèrdua de la condició d’usuari/a i/o familiar d’usuari/a dels Serveis Socials
Municipals.
f) Per mort, declaració d’absència o declaració de defunció.
g) Per resolució judicial ferma que impedeix ocupar càrrec públic d’aquesta naturalesa,
declarativa de la comissió d’un delicte de caràcter penal.
h) Per la manca reiterada d’assistència sense excusa ni substitució.
i) Per renúncia explicita.
2. Les persones representants de cadascuna de les entitats i institucions designades per
formar part del Consell municipal de Serveis Socials podran delegar les seves funcions en una
altra persona de la mateixa entitat o institució en cas de no poder assistir a les convocatòries
que es facin, havent de comunicar aquesta circumstància per escrit a l’Ajuntament en un
termini no inferior a dos dies hàbils des del moment de la notificació de la propera sessió del
Plenari.

Article 17.- Substitucions
1. Excepte en el supòsit de la lletra a) de l’article anterior, la resta de causes de pèrdua de la
condició de membre donaran el dret als sectors implicats de nomenar un nou membre que
substitueixi el membre anterior.
2. El nomenament tindrà una vigència temporal limitada a la que restava vigent pel membre
substituït.

Article 18.- Constitució i convocatòria del Plenari
1. La convocatòria de les sessions del Plenari pertoca al president/a, i serà lliurada a tots els
membres amb una antelació mínima de set dies hàbils, excepte les extraordinàries que serà
de quatre. Es promourà la utilització telemàtica de les notificacions, tot i que s’haurà de
garantir en tot cas que la mateixa arribi als membres.
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2. La convocatòria es farà per escrit i inclourà l’ordre del dia de la sessió, i la informació
sobre els temes objecte de la convocatòria que hauran d’estar a disposició dels membres en
el mateix termini.
3. L’ordre del dia serà fixat pel president/a, i inclourà obligatòriament els temes que li hagin
estat presentats per escrit i, en tot cas, abans de la comunicació de la convocatòria dels
òrgans col·legiats, per un mínim d’un terç dels membres de ple dret del Plenari.
4. Per a la vàlida constitució de l’òrgan a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà
la presència del president/a, del secretari/a o de qui legalment els substitueixin, i de la
majoria absoluta dels membres de ple dret del Plenari.
5. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la sessió
es celebrarà en segona convocatòria, mitja hora més tard, si hi assisteixen el president/a,
el/la secretari/a i almenys 1/3 dels membres de ple dret del Plenari.

Article 19.- Constitució i convocatòria de les Comissions Sectorials
1. La constitució de les Comissions Sectorials tindrà lloc en el sí del Plenari, per aquells
membres de ple dret que desitgin formar voluntàriament part de les mateixes, amb un
mínim de quatre membres. En cas de no haver-hi voluntaris suficients el/la president/a en
designarà un mínim de quatre distribuïts entre els sectors de l’ens local, les entitats, els
usuaris, i la resta de representants, a parts iguals.
2. La convocatòria de les sessions de treball de les Comissions Sectorials serà fixada per
acord dels seus propis integrants, respectant els terminis màxims fixats a tal efecte pel
Plenari del Consell.
3. Per a la vàlida constitució de les Comissions Sectorials hauran de ser-hi presents la meitat
més un dels seus membres.

Article 20.- Tipologia de sessions
Les sessions del Plenari podran ser:
1. sessions ordinàries
2. sessions extraordinàries

Article 21.- Sessions ordinàries
1. Són sessions ordinàries aquelles que estiguin prèviament establertes en el calendari de
sessions del Consell Municipal de Serveis Socials.
2. S’hauran d’establir dues sessions ordinàries durant l’any, de caràcter semestral.
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Article 22.- Sessions extraordinàries
1. Són sessions extraordinàries aquelles que convoqui el/la president/a amb tal caràcter per
iniciativa pròpia o a sol·licitud, com a mínim, de la meitat del nombre legal de membres de
ple dret del Plenari. Tal petició haurà de fer-se per escrit on es raoni l'assumpte/s que la
motivin, signat personalment per tots els que la subscriguin.
2. Les sessions extraordinàries s'hauran de convocar amb una antelació mínima de 4 dies
hàbils.

Article 23.- Actes i publicitat
1. Les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, del Plenari del Consell
Municipal de Serveis Socials s’han de trametre als membres del mateix, en el termini màxim
de 60 dies des de la data de la seva celebració.
2. Les actes de les sessions podran ser posades a l’abast de la ciutadania publicant-les en la
web municipal, amb respecte a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 24.- Lloc de celebració
Les sessions del Consell Municipal de Serveis Socials es celebraran a les dependències
centrals de l’Ajuntament, tret que per decisió de la Presidència, ratificada per la majoria dels
membres de ple dret del Plenari, es decideixi una millor ubicació a tal efecte.

Article 25.- Privacitat de les sessions
1. Les sessions del Consell i de les Comissions Sectorials no seran de caràcter públic.
Tanmateix, el president a iniciativa pròpia o a proposta d’un terç dels membres del Plenari,
podrà convidar a persones, a títol individual, com a públic.
2. El públic convidat a les sessions no tindrà veu ni vot. Sense perjudici d'això, un cop
aixecada la sessió, el/la president/a pot establir un torn de consultes pel públic assistent
sobre temes que afectin al Consell Municipal de Serveis Socials.
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Article 26.- Debats
D'haver-hi debat, les intervencions seran dirigides pel president/a, d'acord amb les següents
regles:
a) Es respectarà el torn de paraula; en cas de no fer-ho, tan sols podrà fer-se ús de la
mateixa prèvia autorització del president/a.
b) Els representants dels sectors tenen dret a intervenir de forma ordenada per
cadascun dels punts de l’ordre del dia.
c) El/la president/a tindrà la potestat de controlar els temps del debat per evitar
dilatacions innecessàries, reiteratives i estèrils.
d) De la sessió, el secretari/a haurà d’estendre acta, recollint el resultat del debat.
Tanmateix, haurà d’expressar les adopcions particulars de postures i/o vots, així com
les recomanacions i informes emesos pel Plenari del Consell.

Article 27.- Acords i quòrums
1. Essent el Consell un òrgan de caràcter consultiu, es cercarà, sempre que sigui possible, el
consens en l’adopció de posicions, propostes i suggeriments de millora integral dels recursos
i serveis, per part del Plenari. Tanmateix, quan les vies de consens s’hagin esgotat, les
decisions es prendran per majoria absoluta dels membres de ple dret assistents (excepte allò
establert a al punt f) de l’article 3). D'existir l'empat, se celebrarà una segona votació. I de
persistir l'empat, dirimirà el vot de qualitat del president/a.
2. Els membres del Plenari podran fer constar en acta un vot contrari a l’acord adoptat,
l’abstenció o el sentit del vot favorable i els motius que el justifiquen.
3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figurin en l’ordre del dia
de la sessió, llevat que siguin presents tots els membres del Plenari i sigui declarada la
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta del mateix.
4. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels assistents
sol·licités una votació nominal o secreta.

TÍTOL IV. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
Article 28.- Designació membres
Per a la designació, i posterior nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia, dels representants
de cada sector, la Presidència del Consell trametrà un ofici en el qual es farà constar:
a) Nombre de representants de cada sector a escollir.
b) El termini que tenen per comunicar la decisió a l’Ajuntament.
c) Previsions sobre la data en què s’ha de constituir oficialment el Consell Municipal de
Serveis Socials.
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Article 29.- Elecció per part dels sectors
1. Cada sector, a excepció dels usuaris/es de serveis propis de Serveis Socials, proposarà el
nombre de membres que li corresponen, que en seran els titulars, més un nombre igual que
actuaran com a suplents per a possibles baixes.
2. Si dins el termini establert no es comuniquen els representants d’algun sector, o no hi ha
acord en la proposta, l’Ajuntament de Manlleu serà qui decidirà i els nomenarà.

Article 30.- Designació i renovació dels membres del Plenari
1. El Consell es renovarà íntegrament quan es renovi la Corporació Municipal sense perjudici
del dret de cada entitat a revocar el seu representant i a designar-ne un altre.
2. El mandat dels membres del Consell és de quatre anys. La presidència i els membres del
Consell Municipal de Serveis Socials s’han de renovar coincidint amb els canvis de govern
corporatiu. Fins que no es produeixi la renovació del Consell derivada de la renovació de la
Corporació, els membres seguiran en funcions llevat que es trobin cessats de les seves
funcions públiques.

Article 31.- Sessió de constitució
Per a la constitució del Consell es reuniran tots els seus membres en una sessió
extraordinària convocada a tal efecte en data fixada i amb la següent ordre del dia:
a) Constitució del Consell Municipal de Serveis Socials.
b) Fixació de la data de les reunions ordinàries del Plenari i de les Comissions
Permanents.
c) Explicació de l’objecte, funcions i funcionament general de l’òrgan.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor del present Reglament queden derogats el Reglament del Consell
Municipal de Benestar Social, aprovat a la sessió plenària de 30 d’octubre de 2001, i el
Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran, aprovat a la sessió plenària de 23 de
novembre de 2005, així com qualsevol altra norma o disposició que s’hi oposi o el
contradigui.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
En allò no previst en aquest Reglament, el Consell Municipal de Serveis Socials es regula pels
articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel Decret 202/2009, de
22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis
Socials, i per la resta de la legislació autonòmica i estatal d’aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Aquest Reglament, aprovat a la sessió plenària del dia 23 de juliol de 2013, entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, en
qualsevol cas, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb l’article
65.2 del mateix text legal, i restarà en vigor fins que el Ple de l’Ajuntament no acordi la seva
modificació total o parcial, o la seva derogació.
F_GRPFIRMA_TECNIC
SIGNATURA ELECTRÒNICA
La directora de Benestar Social, Salut
Pública i Consum
Àgata Gelpi i Lluch
11-07-2013 14:29

F_RESOLUCION

AJUNTAMENT DE MANLLEU
Ple de l'Ajuntament
Data 30-07-2013
Número PLE/7/65/2013

Vist i plau
F_FIRMA_1
SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Pere Prat i Boix
11-07-2013 19:48

