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ESBORRANY D’ACTA 
 
ÒRGAN  
    
Ple municipal 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS 
 
Data: 14 de gener de 2005 
Número: 1/2005 
Caràcter: ordinari 
Temps de celebració: 
 

Constitució:  20  hores 
Aixecament:           21  hores,  20 minuts 

 
RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 
 
Assistents 
 
CIU 
Josep Maria Llop i Rigol 
Albert Guilera i Planas 
Jordi Segura i Tejedor 
Maria Beatriz Gallego i Rico 
Núria Casamada i Humet 
M. Carme Saenz Torre i Jurado 
 
ELP-PSC 
Joan Gràcia i Minguell 
Pilar Joaniquet i Anmella 
Roser Cabero i Moré 
 
CPLC 
Ramón Batlle i Gelabert 
 
ERC-AM 
Christian Riverola i Romero 
 
Absents sense justificació 
 
 
Absents amb justificació 
 
 
PRESIDENT 
 
Josep Maria Llop i Rigol 
 
SECRETÀRIA 
 
Josep González i Ballesteros, secretari-interventor municipal.  
 
 
QUÒRUM 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Acta del ple 1/2005, de 14   de gener   de 2005/2 

 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu 
transcurs. 
 
CONVOCATÒRIA 
 
Primera 
 
ASSUMPTES CONEGUTS 
 
 
A. Actes 
 
A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions 7/2004, extraordinària i 8/2004, 
extraordinària i urgent de 16 de juny, 9/2004, ordinària de 9 de juliol, 10/2004, ordinària de 10 
de setembre, 11/2004, extraordinària de 29 d’octubre i 12/2004, ordinària de 19 de novembre. 
 
Deliberacions:  
 
El secretari informa al Ple que els regidors han manifestat que als esborranys d’acta repartits 
s’apreciaven les deficiències següents: 
 

1) A l’acta del Ple 12/2004 de19 de novembre, figurava com a regidor assistent 
M. Lluïsa Homs i Jané quan en realitat havia de figurar M. Carme Sáenz Torre 
i Jurado. 

2) En la mateixa acta en la votació del punt 5 corresponent a l’aprovació 
provisional del pressupost municipal per a l’exercici 2005, en els vots 
afirmatius i manca ERC. Al mateix temps, els regidors que s’indiquen tot 
seguit, volen que consti el sentit de les declaracions emeses, sense que això 
consisteixi propiament en una esmena de deficiències: 

1) El Sr. Guilera, a la resposta que va donar a la pregunta 9 del Ple 
10/2004, de 10 de setembre, va voler manifestar que la llicència de 
primera ocupació s’havia atorgat condicionada al compliment de 
determinats requisits tècnics. 

2) El Sr. Gràcia a l’acta del 10 de setembre de 2004 (ple número 10), a 
les deliberacions del punt c.b.4 va voler dir que el que ell no atorgava 
eren carnets de catalanitat i que la manca de consens no era una 
qüestió de catalanitat sinó d’educació (i que per tant la paraula carnet 
no es relaciona amb la paraula educació). 

3) Els Srs. Riverola i Batlle manifesten la seva protesta pel retard amb 
que han estat sotmeses a la seva aprovació les actes del ple d’avui. 

 
Votacions: Sotmeses a votació les actes de les sessions 7/2004, extraordinària i 8/2004, 
extraordinària i urgent de 16 de juny, 9/2004, ordinària de 9 de juliol, 10/2004, ordinària de 10 de 
setembre, 11/2004, extraordinària de 29 d’octubre i 12/2004, ordinària de 19 de novembre amb les 
esmenes que en cada cas han estat proposades i que s’incorporen, s’aprova pel resultat següent: 
 
  Vots afirmatius:  9  (CIU i ELP-PSC) 
  Vots negatius:  1  (ERC) 
  Abstencions:  1  (CPLC) 

 
C.b.2. Moció del grup municipal Candidatura per la Concòrdia proposant la creació d’un 
consell local pel seguiment i control dels mitjans de comunicació de propietat municipal. 
 
Moció coneguda: 
 
“PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CPLC PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL LOCAL PEL 
SEGUIMENT I CONTROL DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
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Justificació 
 
Vista la trajectòria portada a terme durant l’any i mig de legislatura pels dos mitjans de 
comunicació de propietat municipal: La revista “La Veu” i el canal 51 de televisió local, i la 
importància pressupostària que van adquirint, considerem adient proposar la creació d’una 
comissió de seguiment i control dels dits mitjans. 
 
Volem aclarir que inicialment, el nostre grup vàrem considerar innecessari la creació d’un canal de 
TV local per una població que encara no arriba als tres mil habitants, tant pel que representa la 
despesa com per la dificultat de controlar l’ús partidista del mitjà, lo que els entesos denominen la 
“quota de pantalla”. Cal afegir-hi la dificultat tècnica per cobrir tot el territori municipal. 
 
Malgrat lo exposat, ja que ha estat implantada, considerem que cal consensuar el tipusde 
programació que s’emet. Òbviament entenem que la informació de caire local té que tenir absoluta 
prioritat i també alguns esdeveniments comarcals i nacionals. Els espais restants, creiem que 
haurien d’ésser de contingut eminentment cultural. 
 
Objectiu de la comissió 
 
Donada la circumstància de que el Govern municipal té majoria absoluta, entenem que d’entrada 
cal acceptar que les propostes de la Comissió tinguin caràcter consultiu i per tant no vinculant. 
 
Inicialment, proposem que les funcions específiques de la Comissió siguin les següents: 
 

- Determinar els tipus genèrics de continguts. Per exemple; evitar tot tipus de continguts on 
es faci proselitisme de la violència contra les persones i contra el patrimoni cultural i 
material, públic o privat. 

- Control pressupostari de cada mitjà, sigui de “la Veu” o de la TV local. 
- Control de les quotes de pantalla pel que fa referència als membres polítics de la 

corporació, i dels partits polítics que els hi donen suport, tant pel que fa referència a l’àmbit 
local com al comarcal i fins i tot nacional. 

 
Membres de la comissió 
 
La comissió estaria formada per un representant de cada grup municipal que manifesti la seva 
voluntat de participar-hi. Òbviament, la presidència li correspon al senyor alcalde o al regidor en el 
que delegui la seva responsabilitat sobre dits mitjans. 
 
Tanmateix, seria recomanable la presència de membres de caràcter tècnic i cultural. 
 
En el supòsit de que aquesta moció sigui aprovada, la primera tasca recomanable seria la redacció 
de les bases de funcionament i participació.”  
 
Deliberacions:  
 
Secretari: Explica que la creació d’un òrgan d’aquesta naturalesa ha de realitzar-se per 

reglament orgànic i que aquest requereix majoria absoluta. 
 
Sr. Segura: El seu grup es troba bàsicament d’acord però creu que no es pot posar en marxa 

amb el sol acord nascut de la moció la comissió, sinó que cal treballar per mitjà 
d’una comissió prèvia sobre el seu règim de funcionament. 

 
Sr. Gràcia: Considera que si aquest òrgan no s’ha creat és perquè el govern municipal no ha 

volgut i que és innecessari el pas d’una reglamentació prèvia, també afirma que es 
nega a sentar-se a una comissió per parlar de quota de pantalla. 
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Sr. Batlle: Considera que el govern municipal ha fet una lectura inadequada de la seva 
moció, que la seva iniciativa s’adreça a que es creï una comissió i s’adoptin una 
sèrie de mesures destinades a la participació i la transparència dels mitjans 
afectats i que en relació al reglament només ho recomana. 

 
Votació: Sotmesa a votació l’esmena del grup municipal de CIU formulada verbalment i per 

la qual el sentit de la moció és que es creï una comissió que redacti el reglament 
pel qual es crearà un òrgan complementari per al control dels mitjans de 
comunicació municipals que esmenta la mateixa moció, aquesta resulta aprovada 
pel resultat següent: 

 
Vots afirmatius: 7 (CIU i CPLC) 

  Vots negatius: 3  (ELP-PSC) 
  Abstencions: 1  (ERC) 
 
  Sotmesa a votació la moció esmenada per la incorporació de l’esmena aprovada, 

s’aprova per unanimitat dels membres consistorials presents. 
 
C.b.3  Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya proposant l’assoliment 
de la marca verda del municipi. 
 
Moció coneguda: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE LA PALMA PER COMENÇAR A TREBALLAR EN 
L’APLICACIÓ DE PROPOSTES PER A REDUIR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I 
ASSOLIR LA MARCA VERDA DEL MUNICIPI 
 
En el passat ple ordinari del mes de novembre, ERC LA PALMA va votar els pressupostos que 
l’equip de govern municipal de CIU LA PALMA va presentar. 
 
Entre d’altres aportacions que ERC LA PALMA va presentar en l’àmbit del medi ambient una 
d’elles era la d’assolir la marca verda del municipi tenint en compte la seva situació privilegiada 
envoltat de zona boscosa i verda. 
 
Tant en aquest Ple com en els que celebrarem durant aquest any ERC LA PALMA presenta un 
conjunt de propostes perquè poc a poc es vagin desenvolupant a fi i efecte, d’anar encaminant un 
major desenvolupament sostenible, i aconseguir que en un termini màxim de 5 anys podem 
esdevenir un municipi verd, és a dir reconegut de forma oficial e institucional pel seu respecte al 
medi ambient.” 
  
Deliberacions: 
 
 
Sr. Riverola: Explica que la seva iniciativa s’adreça a garantir que el municipi de la Palma de 

Cervelló pugui obtenir la “marca verda” com  a distintiu de ciutat sostenible, en raó 
al comportament dels seus ciutadans en relació a les bones pràctiques 
mediambientals, un catàleg de les quals es postulen en aquesta iniciativa. 

 
Sr. Guilera: Interpreta que aquesta iniciativa va en la línia correcta en termes generals, si bé 

potser una de les propostes concretes seria discutible. També destaca que al seu 
criteri l’assoliment d’una fita com la proposada s’ha de canalitzar a través de 
l’Agenda 21. 

 
Sr. Gràcia: Explica que quan ha conegut la moció d’ERC li ha semblat que s’atenia a la línia 

de fer el mateix que el grup de govern que es limita a una campanya de 
sensibilització ambiental, però arran de l’explicació del Sr. Riverola ha entès que 
es tracta d’una aspiració de més abast. 
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Sra. Cabero: Considera  aquesta moció intempestiva en tant que els pressupostos ja estan 

realitzats. 
 
Sr. Riverola: Replica a la Sra. Cabero dient que si bé és cert que una partida pressupostària 

permetria l’assoliment d’algunes iniciatives de la proposta, el cert és que bona part 
d’aquestes mesures no requereixen cap cost econòmic i poden ser difoses pels 
mitjans de comunicació municipals. 

 
Votacions:  Sotmesa a votació la proposta de resolució dalt transcrita, s’aprova pel resultat 

següent: 
 
  Vots afirmatius:  4 (ELP-PSC i ERC) 
  Vots negatius:  0  
  Abstencions:  7 (CIU i CPLC) 
 
 
D. Secció de control (art. 46.2.e LBL) 
 
 
D.4. Precs i Preguntes 
 
Prec 1: 
 
Sra. Cabero: Demana que de cara a la propera sessió del ple s’arrangi la calefacció, la qual 

durant la sessió d’avui no funciona. 
 
Resposta al prec 1: 
 
Alcalde:  Declara recollir aquesta petició. 
 
Prec 2: 
 
Sra. Joaniquet:  Demana que es facin els advertiments pertinents a un propietari d’una finca que es 

troba en un sector actualment rodejat de cases i que crema la brossa vegetal 
produint importants molèsties als veïns.  

 
Resposta al prec 2: 
 
Alcalde: Troba totalment correcte el prec de la Sra. Joaniquet i afirma que es tindrà en 

compte a l’hora de redactar les ordenances de bon govern en les quals s’està 
treballant. 

 
Pregunta 1: 
 
Sr. Riverola: Demana perquè se li ha denegat la possibilitat d’assistir a l’Ajuntament i disposar 

d’alguna dependència per consultar la documentació el divendres al matí com 
havia sol.licitat. 

 
Resposta a la pregunta 1: 
 
Alcalde: Respon que és la seva potestat determinar aquest règim d’accés i que ha semblat 

que durant l’horari d’atenció al públic no era el més adequat. Recorda al Sr. Gràcia 
que li ha ofert altres horaris que aquest no ha acceptat. 

Pregunta 2: 
 
Sr. Batlle: Demana com es troba el desenvolupament del polígon de Can Ollé. 
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Resposta a la pregunta 2: 
 
Sr. Guilera:  Respon que s’està treballant perquè la Generalitat accepti la reducció de la línia 

d’edificació de 25 a 18 metres. Una vegada s’aconsegueixi a aquest objectiu se 
seguirà treballant al respecte. 

 
Pregunta 3:  
 
Sr. Batlle: Demana com es troba l’elaboració del POUM. 
 
Resposta a la pregunta 3: 
Sr. Guilera: Diu que s’està acabant d’ultimar l’expedient de contractació per a la selecció del 

grup redactor i que molt properament es traurà a licitació. 
 
Pregunta 4: 
 
Sr. Gràcia: Demana en quina partida s’ha contemplat el finançament de la redacció del 

POUM. 
 
Resposta a la pregunta 4: 
 
Sr. Segura: Diu que es troba en una partida de l’any 2004 que no ha estat utilitzada i que 

passarà al 2005 com a romanent de crèdit i es compromet en el proper ple a 
facilitar-li la identitat i quantia. 

 
Pregunta 5: 
 
Sr. Batlle Demana en relació a la visita de la regidora Sra. Saenz al municipi de la Palma del 

Condado quina ha estat la partida a la qual s’ha aplicat la despeses i quin ha estat 
el benefici que ha obtingut la Palma de Cervelló. 

Resposta a la pregunta 5: 
 
Sr. Segura: Respon que en el proper ple ordinari facilitarà la partida. 
 
Alcalde: Respon que la visita ha servit per donar a conèixer el municipi de la Palma de 

Cervelló i per possibilitar un futur agermanament entre tots els municipis que duen 
la paraula Palma al seu topònim. 

 
Pregunta 6: 
 
Sr. Batlle: Demana perquè s’ha adreçat als serveis competents en matèria de gestió sanitària 

de la Generalitat de Catalunya una carta sobre l’ampliació del servei d’assistència 
mèdica escrita en castellà. Matisa que està d’acord amb la gestió i únicament 
discrepa en la llengua en què està redactada la iniciativa. També vol aclarir que li 
sembla perfectament digne que la senyora Gallego s’expressi en castellà, però 
que hauria estat molt fàcil que la carta hagués estat traduïda al català des dels 
serveis administratius municipals. 

 
Resposta a la pregunta 6: 
 
Alcalde: Declara que si aquesta carta fou escrita en castellà es degué a la major facilitat 

que té la Sra. Gallego per expressar-se en aquesta llengua, tot i els esforços 
importants que està realitzant per millorar el seu català. Demana disculpes i diu 
que la llengua ordinària de comunicació de l’ajuntament ha de ser el català. 

 
Pregunta 7: 
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Sra. Cabero: Demana si l’espai de família, que va ser una iniciativa del govern de la seva 

formació al mandat anterior i que ha anat perdent participació serà dinamitzat  des 
del govern municipal. 

 
Resposta a la pregunta 7: 
 
Sra. Saenz: Diu que l’equip de govern considera del màxim interès el projecte d’espai de 

família. Declara que el nivell de participació s’ha mantingut estable i que potser la 
impressió que ha manifestat la Sra. Cabero es deu a una sessió informativa prèvia 
a la qual van assistir molt poques persones, i que no era l’espai de família en 
funcionament. Explica que al gener es duran a terme diverses iniciatives com 
posar en marxa un grup dirigit als adolescents i incrementar la difusió publicitària 
del servei. 

 
Pregunta 8: 
 
Sra. Cabero: Demana com és que l’Ajuntament ha fet una crida per recollir diners per a les 

víctimes del Tsunami de l’Oceà Índic indicant que era una iniciativa de 
l’Ajuntament de la Palma i de la Palma Solidària, quan aquesta entitat no en té res 
a veure. També demana quin ha estat el destí d’aquestes aportacions. Declara 
que aquest no és el mecanisme que segueix la Palma Solidaria per desenvolupar 
els seus projectes. 

 
Resposta a la pregunta 8: 
 
Alcalde: Explica que arran de la catàstrofe va rebre diverses trucades de persones 

vinculades a la Palma Solidària que pensaven que fora bo intentar una recaptació 
de diners per contribuir a paliar els efectes d’aquesta catàstrofe i que demanaven 
si l’Ajuntament hi podia col.laborar. Arran d’aquesta conversa es va arribar a la 
conclusió que el més útil era donar la màxima difusió i transparència i fer que els 
ingressos es canalitzessin per mitjà d’un compte a la Caixa del Penedès. El destí 
de les aportacions és Intermon. L’elecció es va deure al fet que els destinarà a 
actuacions de més llarga durada, ja que les organitzacions que com Medicus 
Mundi actuen sobre les primeres urgències ja havien rebut molts diners. 

 
Incidències: A l’inici de la resposta donada per l’alcalde, el Sr. Riverola s’absenta de la sessió 

sense sol.licitar prèviament autorització a l’alcalde. 
 
Pregunta 9: 
 
Sr. Gràcia Demana si el compte que es va obrir per atendre les víctimes del Tsunami era 

exclusiu per a aquesta finalitat. 
 
Resposta a la pregunta 9: 
 
Alcalde: Respon que si 
 
Pregunta 10: 
 
Sra.  Cabero: Demana al govern quina és la seva política sobre el casal d’avis a partir de les 

reflexions següents que realitza sobre la forma en com, al seu judici, està 
funcionant: 

 
- L’assistència és molt reduïda i això és un símptoma que el servei s’ha de 

dinamitzar. 
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- Els actes que s’hi realitzen són pocs i o bé parteixen unilateralment de la 
regidoria competent o bé d’una comissió que no té cap base legal ni 
representativitat. 

 
Resposta a la pregunta 10: 
 
Alcalde: Respon a la Sra. Cabero que el seu govern té el màxim interès en dinamitzar el 

casal i que està obert a les iniciatives de tothom al respecte, tot i que la 
participació és en aquest cas, difícil. Indica que s’ha projectat programar una 
sortida al mes i que s’intentarà donar major difusió al casal. 

 
Incidències:  El Sr. Riverola es reincorpora a la sessió sense demanar autorització a l’alcalde. 
 
Pregunta 11: 
 
Sra. Cabero: Demana perquè si al casal d’avis s’ha intentat promoure un taller de plàstica, 

aquest no ha estat dotat i els materials han hagut de ser satisfets a càrrec dels 
participants. 

 
Resposta a la pregunta 11: 
 
Sra. Gallego: Respon dient que no li consta que la comissió del casal realitzés cap petició i que 

l’únic que sap es que la mare de la Sra. Cabero li va indicar que volia fer un taller i 
que davant d’aquesta iniciativa li va dir que presentés un pressupost i que 
s’estudiaria si era possible finançar-ho a través del pressupost. Afirma que a 
aquesta indicació no ha tingut cap resposta posterior. 

 
Pregunta 12: 
 
Sra. Joaniquet: Demana que pensa fer el govern municipal davant del fet que a l’obra de la plaça 

Puigmajor s’hagin obert determinades finestres a la teulada i demana si es pensa 
complir el conveni que es va signar, atès que des del 17 de novembre no s’ha 
treballat en aquestes obres. 

 
Resposta a la pregunta 12: 
 
Sr. Guilera: Respon dient que no és cert que l’obra no s’estigui realitzant i que la verificació de 

la legalitat de l’obra s’ha de realitzar una vegada aquesta conclogui per mitjà de la 
visita tècnica que en ella mateixa es preveu. 

 
Intervenció del Sr. Gràcia en relació a la pregunta 12: 
 
Sr. Gràcia: Considera aquesta qüestió com la crònica d’una mort anunciada i que l’acceptació 

de les contraprestacions per l’atorgament de la llicència han conduït a una situació 
de molt difícil solució. 

Pregunta 13: 
 
Sr. Gràcia: Demana com es finança la llar d’infants el patufet i a càrrec de quina partida 

pressupostària. 
 
Resposta a la pregunta 13: 
 
Sr. Segura: Explica que la llar d’infants es finança per mitjà de les tarifes, dels preus del 

menjador i de la subvenció aportada des de l’Ajuntament. Aquesta subvenció no 
ho és en el sentit de transferència corrent que hagi d’anar imputada en el capítol 4 
sinó que es finança a través del capítol 2. La subvenció consisteix en l’import que 
aporta la Generalitat  i el diferencial que ha d’aportar l’Ajuntament per assolir 
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l’equilibri econòmic del contractista. A més l’Ajuntament satisfà determinades 
despeses per mitjà dels contractes de serveis comuns a totes les dependències 
municipals. Es compromet a facilitar en el proper ple ordinari la partida d’aplicació. 

 
Pregunta 14: 
 
Sr. Gràcia: Demana que es pensa fer amb el projecte que ha presentat la Parròquia per a 

l’edifici de la nova rectoria i quin pressupost té.  
 
Resposta a la pregunta 14: 
 
Sr. Guilera: Respon que el projecte ha estat essencialment el que s’ha anat consensuant amb 

l’Arquebisbat i la Parròquia si bé encara li resten certes modificacions menors. 
Afirma que en aquest moment no disposa de la dada concreta però que el 
pressupost es troba al voltant dels 200.000 euros. Explica que el promotor de 
l’obra serà la Parròquia, bé que l’Ajuntament actuarà desenvolupant la gestió i el 
control. 

 
Pregunta 15: 
 
Sr. Gràcia: Demana en quin estat es troben els informes dels quals estava pendent la 

tramitació de l’autorització de la línia d’alta tensió promoguda per Endesa i si en 
cas que no es resolgui aquest procediment abans que finalitzi el termini que la 
companya tenia per ingressar els diners l’Ajuntament emprendrà alguna acció. 

 
Resposta a la pregunta 15: 
 
Alcalde: Demana al secretari que expliqui l’estat de la tramitació. 
 
Secretari: Explica que aquesta instal.lació requereix l’aprovació de projecte per actuació 

específica d’interès públic en sòl no urbanitzable de l’article 48 de la Llei 
d’urbanisme i posteriorment la llicència municipal. Ara es troba encara dins del 
primer procediment i el termini per a resoldre i notificar aquest encara no s’ha 
iniciat, atès que manquen alguns informes preceptius que de fet tenen el caràcter 
d’autorització. Una vegada aquests informes hagin estat emesos, la Junta de 
Govern Local haura de pronunciar-se sobre la seva aprovació provisional. Si 
aquesta fos favorable, se sotmetrà a informació pública i juntament amb les 
al.legacions que durant aquest termini s’escaiguin s’elevarà tot l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Si aquesta fos favorable aleshores 
serà quan caldrà resoldre el procediment de llicència. 

 
Alcalde: Diu que l’Ajuntament tindrà el marge de tolerància amb Endesa mentre no es 

resolgui el procediment d’autorització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓ DE FE PUBLICA 
 
Josep González i Ballesteros, secretari-interventor de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a 
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió plenària corresponent. 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Acta del ple 1/2005, de 14   de gener   de 2005/10 

 

I, perquè així consti, estenc  aquesta acta, el contingut de la qual certifico, corresponent a la sessió 
plenària ordinària del dia catorze de gener de dos mil cinc, amb el vist-i-plau de l'alcalde Josep 
Maria Llop i Rigol. 
 
L’alcalde,    El secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABREVIATURES: 
 
CIU    Grup municipal Convergència i Unió. 
ELP-PSC  Grup municipal Entesa per la Palma-Partit dels Socialistes de Catalunya. 
CPLC  Grup municipal Candidatura per la Concòrdia. 
ERC  Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 


