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EXP. 886/2013: ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
INTERN DEL CONSELL CIUTADÀ PER A LA SOSTENIBILITAT
La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de data de
19 de juny de 2014, ha adoptat el següent acord:
“APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 111 i següents del Reglament Orgànic
Municipal, el Reglament de funcionament intern del Consell Ciutadà per a la sostenibilitat;
SOTMETRE’L a informació pública, per un termini de 30 dies, per tal que es pugin presentar les
al•legacions i suggeriments escaients; PUBLICAR el text de l’acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.”
L’expedient romandrà exposat al públic per a la seva consulta al Departament Jurídic de Medi
Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà, c/ Torrent de l’Olla 218-220, 4a planta, en dies
laborables de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 hores. El text es podrà consultar al Tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Barcelona.
La presentació d’al·legacions es realitzarà al Registre de Medi Ambient i Serveis Urbans –
Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, c/ Torrent de l’Olla 218-220, 4a planta, en dies
laborables de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 hores. També es podran presentar
a qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre i per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

PROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL
CONSELL CIUTADÀ PER A LA SOSTENIBILITAT

A sotmetre a l’aprovació del Plenari del Consell Municipal
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Preàmbul

I.
Barcelona té un compromís ferm per la millora de la sostenibilitat a la ciutat, és a dir, per
avançar cap a un model de desenvolupament durable en el temps, equitatiu i intel·ligent en l’ús
dels recursos: un avenç que només és possible amb la participació i la implicació de tota la
ciutadania, tant en la definició d’horitzons com en la cerca de solucions i el desenvolupament
d’accions.
L’any 1998 es va crear el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, el primer objectiu
del qual va ser contribuir a estendre la cultura de la sostenibilitat a la ciutat, impulsant l'Agenda
21 de Barcelona, la seva implantació i seguiment. Així, el Consell responia a l'esperit de
l'Agenda 21, formulada a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992) i al de la Carta de les
Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat o Carta d’Aalborg (1994).
El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat va ser l’impulsor del primer Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de Barcelona, un document àmpliament consensuat
que definia principis, objectius i línies d’acció per al període 2002-2012.
L’any 2012, el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i la xarxa d’organitzacions
implicades van participar en l’actualització i renovació del Compromís. El procés va comportar
la formulació de nous objectius, concebuts de manera totalment transversal, per al període
2012-2022.
El Compromís és el marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que
assumeixen la seva part de responsabilitat en la construcció d’una Barcelona més sostenible i
hi contribueixen amb les seves accions. Des de l’any 2002, la xarxa d’organitzacions implicades
s’ha estès i abasta un gran nombre d’organismes municipals i supramunicipals, associacions,
empreses, centres educatius, universitats, gremis, col·legis professionals, sindicats i tot tipus de
col·lectius.
De la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat se’n deriva el repte i l’oportunitat
de tornar a fundar el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal que representi
els diferents col·lectius i sectors implicats en l’assoliment dels objectius del Compromís i sigui
alhora el promotor de noves estratègies d’implicació, coresponsabilització i participació de les
organitzacions ciutadanes.
Amb aquesta finalitat neix el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, com a òrgan de participació
ciutadana que ha de promoure el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per
avançar cap a una ciutat més sostenible. En ares a la transparència i simplificació normativa,
s’ha optat per aprovar un nou reglament, i no per introduir modificacions puntuals en l’anterior,
perquè es considera que d’aquesta manera es facilita la lectura, comprensió i aplicació dels
seus preceptes.
II.
El reglament s’estructura en tres capítols, amb vint-i-dos articles, dues disposicions addicionals,
una disposició derogatòria, una disposició transitòria i dues disposicions finals.
El capítol 1, que conté les disposicions generals, inclou els preceptes relatius a l’objecte del
reglament, la naturalesa i les funcions del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i l’informe anual
que aquest òrgan ha d’elevar al Consell de Ciutat.
El capítol 2, relatiu a l’organització, es refereix al Plenari, i se’n determina la seva naturalesa i
composició, amb regulació específica dels observadors o observadores, i també les seves
atribucions. Es regulen la Presidència; la Vicepresidència i la Comissió Permanent i també la
renovació del Plenari i de la Comissió Permanent i la creació i composició dels grups de treball.
Per últim, hi ha disposicions sobre la Secretària Tècnica del Consell i el secretari o la secretària
d’actes.
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El capítol 3, relatiu al règim de sessions i d’adopció d’acords, regula les sessions del Plenari i
de la Comissió Permanent, l’ordre del dia, el quòrum de constitució d’ambdós òrgans, el règim
d’adopció d’acords, les actes i el funcionament dels grups de treball.
En la disposició addicional primera s’estableix la transformació de l’actual Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. La disposició addicional
segona estableix el règim supletori per a completar el règim jurídic del Consell.
En la disposició derogatòria es deroga expressament el Reglament intern de funcionament del
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, aprovat el 14 d’octubre de 2005.
En la disposició transitòria es preveu un règim de renovació excepcional dels membres del
Consell, que s’ha de fer durant l’any 2014, amb durada fins al proper mandat municipal.
En la disposició final primera, com a mesura per agilitar el funcionament del Consell, s’autoritza
la Presidència per aprovar les disposicions oportunes per a facilitar-ne el bon govern.
Finalment, a la disposició final segona s’estableix la entrada en vigor immediata del reglament,
a partir de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona», atès el seu
caràcter organitzatiu.
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest reglament és regular les funcions, l’organització i el funcionament intern del
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona, en desplegament de la
Carta municipal de Barcelona i del capítol 2 del títol 3 del Reglament de participació ciutadana.
Article 2
Naturalesa
1. El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de
ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat.
2. Els informes, els dictàmens, els actes i les propostes que elabori el Consell tenen caràcter de
recomanació i en cap cas no són vinculants per als òrgans de govern municipals, els quals han
de donar resposta fonamentada a totes les recomanacions que siguin rebutjades o
modificades.
Article 3
Funcions
1. El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat desenvolupa les funcions previstes amb caràcter
general a l’article 31 del Reglament de participació ciutadana, i de manera específica les
següents:
a) Contribuir a estendre la cultura de la sostenibilitat a la ciutat impulsant el Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat, la seva implantació i seguiment.
b) Impulsar estudis, formular propostes i emetre dictàmens sobre les actuacions municipals en
matèria de sostenibilitat, com també sobre altres programes o iniciatives d’aquest àmbit
considerades d’interès especial.
c) Fomentar processos participatius entre les organitzacions de la xarxa de signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, amb la finalitat de sotmetre determinades iniciatives o
de ratificar informes.
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d) Donar compte de la seva activitat a totes les organitzacions la xarxa de signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i escoltar les seves propostes d’accions prioritàries de
futur.
e) Conèixer els pressupostos municipals en matèria de sostenibilitat.
f) Emetre informe sobre el Programa d’Actuació Municipal, corresponent al seu àmbit temàtic.
g) Proposar al Consell de Ciutat que aquest formuli propostes per a incloure punts a l’ordre del
dia del Consell Municipal, relacionades amb aspectes d’interès col·lectiu en el marc de la
sostenibilitat a la ciutat.
2. Els informes, els dictàmens, els actes o les propostes s’elaboren a iniciativa pròpia del
Consell, o a petició de l’alcalde o alcaldessa o dels altres òrgans de govern de l’Ajuntament.
Article 4
Informe anual
El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat elabora un informe anual de les seves activitats que és
elevat al Consell de Ciutat.
Capítol 2
Organització
Article 5
Òrgans del Consell
1. Són òrgans del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat el Plenari, la Presidència, la
Vicepresidència i la Comissió Permanent.
2. La Comissió Permanent, en la forma establerta a l’article 13, pot acordar la creació dels
grups de treball que es considerin necessaris.
Article 6
El Plenari: naturalesa i composició
1. El Plenari és l’òrgan de màxima representació, debat i participació del Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat.
2. El Plenari està integrat per:
a) La Presidència.
b) Un regidor o una regidora de cada grup municipal de l’Ajuntament, o persona en qui delegui,
que actuen amb veu però sense vot.
c) Fins a un màxim de quaranta-quatre persones representants de les organitzacions signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, elegides per les organitzacions del seu mateix
sector. Els i les representants es distribueixen entre els sectors següents:
i) Associatiu i cívic, que inclou les entitats culturals, ambientals, esportives, veïnals i de drets
humans: fins a deu representants.
ii) Empresarial, que inclou les empreses, els gremis i les organitzacions empresarials: fins a deu
representants.
iii) Centres educatius: fins a deu representants.
iv) Universitats: fins a tres representants.
v) Col·legis professionals: fins a quatre representants.
vi) Sindicats: fins a tres representants.
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vii) Administracions, que inclou les locals, comarcals, autonòmiques i els consorcis públics: fins
a quatre representants.
d) Fins un màxim de deu persones representants de les entitats més significatives de la ciutat,
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, nomenades pel Plenari a proposta del
president o la presidenta.
e) Un màxim d’una persona representant de cada districte, designada en el marc dels consells
sectorials de districte corresponents als àmbits de la sostenibilitat i l’hàbitat urbà.
f) El secretari tècnic o la secretària tècnica i el secretari o las secretària d’actes, ambdós amb
veu però sense vot
3. Els i les representants d'organitzacions poden delegar en una altra persona membre
d'aquestes la seva participació en les reunions sempre que ho hagin comunicat prèviament per
escrit.

Article 7
Observadors o observadores
1. La Presidència, en funció dels temes a tractar, pot convocar altres regidors o regidores,
responsables d’entitats, professionals i persones expertes a participar, amb veu però sense vot,
en les sessions plenàries del Consell. Els i les membres del Plenari poden fer arribar a la
Comissió Permanent la seva proposta de persones convidades per tal que la Presidència la
valori.
2. En general, els regidors i les regidores municipals hi poden assistir en qualitat d’observadors
i observadores, amb veu però sense vot.

Article 8
Atribucions del Plenari
El Plenari té les atribucions següents:
a) Adoptar els acords corresponents a les funcions del Consell.
b) Establir les línies generals d’actuació del Consell, a proposta de la Presidència.
c) Elevar al Consell Municipal propostes de modificació d’aquest reglament.
d) Debatre i aprovar el Pla de treball del Consell per a cada mandat, a proposta de la Comissió
Permanent.
e) Aprovar l’informe anual.
f) Aprovar les propostes de la Comissió Permanent i dels grups de treball per tal d’elevar-les als
òrgans competents.
g) Proposar la inclusió de punts a l’ordre del dia del Consell Municipal a través del representant
del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat en el Consell de Ciutat.
h) Les altres atribucions establertes en aquest reglament.

Article 9
La Presidència
1. La Presidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat correspon a l'alcalde o l’alcaldessa de
Barcelona, qui pot delegar en el regidor o la regidora responsable de l’àmbit corresponent.
2. Correspon a la Presidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat:
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a) Convocar, presidir i dirigir les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent i vetllar pel
compliment dels seus acords.
b) Establir l’ordre del dia dels òrgans col·legiats del Consell que presideix.
c) Representar el Consell.
d) Traslladar als òrgans de gestió i de govern municipal les propostes, els dictàmens, els
informes i les iniciatives.
e) Visar les actes i certificacions dels acords.
f) La resta de funcions que li són pròpies amb relació al funcionament d’un òrgan col·legiat,
com ara utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat.
3. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa
la Presidència és substituïda per la persona que ocupa la Vicepresidència.
Article 10
La Vicepresidència
1. La Presidència nomena una Vicepresidència, la qual és escollida cada quatre anys,
coincidint amb l’inici del mandat, d’entre els i les membres de les entitats associatives
representades al Consell que hagin manifestat prèviament la voluntat de ser escollides.
2. Correspon a la Vicepresidència:
a) Assistir la Presidència en les seves funcions.
b) Representar el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat en el Consell de Ciutat.
c) Assistir les persones membres del Consell en els assumptes que s’hi relacionen.
Article 11
La Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent és un òrgan col·legiat, de caràcter executiu, encarregat de vetllar
per l’impuls i el bon funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
2. Correspon a la Comissió Permanent:
a) Organitzar els treballs del Consell.
b) Col·laborar en la preparació de les sessions plenàries.
c) Assistir i assessorar la Presidència en l’exercici de les seves funcions.
d) Proposar punts d’ordre del dia de les sessions plenàries del Consell.
e) Coordinar els grups de treball.
f) Dur a terme els encàrrecs específics que li encomani el Plenari del Consell.
3. La Comissió Permanent està formada per:
a) La Presidència, o persona en qui delegui.
b) La Vicepresidència.
c) Fins a nou representants de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat integrants del Consell. Són designats de comú acord per la Presidència i la
Vicepresidència després d’un procés de consulta entre els i les membres del Plenari, procurant
que estiguin representats els diferents sectors i àmbits temàtics.
d) El secretari tècnic o la secretària tècnica i el secretari o la secretària d’actes, ambdós amb
veu però sense vot.
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4. La Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta dels membres de la Comissió, pot convidar
a participar a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones o entitats relacionades
amb el tema a tractar.
Article 12
Renovació del Plenari i de la Comissió Permanent
1. El Plenari es renova parcialment seguint els següents cicles:
a) A l’inici del mandat: els i les representants municipals, del sector d’administracions i de les
entitats significatives de ciutat nomenades pel Plenari a proposta de la Presidència.
b) Durant el segon any del mandat: els i les representants del sector associatiu i cívic i dels
centres educatius.
c) Durant el tercer any del mandat: els i les representants dels sector empresarial, de les
universitats, dels col·legis professionals i dels sindicats.
2. La Comissió Permanent es renova cada dos anys, i s’han d’utilitzar com a criteris per a la
renovació, per ordre d'importància, els següents:
Primer. Diversitat sectorial i d'àmbit temàtic de treball dels membres.
Segon. Oportunitats a membres del Plenari que vulguin entrar a formar-ne part.
Tercer. Oportunitats a membres de la Comissió que vulguin seguir formant-ne part.
Article 13
Grups de treball
1. La Comissió Permanent, per iniciativa pròpia o previ l’acord del Plenari, amb acompliment de
l’article 30 del Reglament de participació ciutadana, pot crear grups de treball en funció de les
línies de treball o de les prioritats d'actuació del Consell.
2. Els grups de treball estaran integrats per:
a) Membres del Consell.
b) Membres de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
c) Persones proposades pels membres del Consell com a especialistes en els diferents temes
objecte d'estudi.
3. Els grups de treball han de presentar els resultats dels seus estudis o informes a la Comissió
Permanent, la qual informarà oportunament el Plenari del Consell.
Article 14
La Secretaria Tècnica
1. L'alcalde o l’alcaldessa nomena el secretari tècnic o la secretària tècnica a proposta del
regidor o la regidora responsable de l'àmbit competencial del Consell, un cop escoltades les
propostes del Consell.
2. El secretari tècnic o la secretària tècnica exerceix funcions de suport dels treballs del Consell
sota la direcció de la Presidència, i hi té veu però no vot.
3. Són funcions del secretari tècnic o la secretària tècnica:
a) Vetllar pel bon funcionament de les activitats del Consell i assistir la Presidència, la
Vicepresidència, la Comissió Permanent i els grups de treball en les seves funcions.
b) Vetllar per la consolidació i la implicació dels membres del Consell.
c) Fer el seguiment i facilitar les tasques dels grups de treball, especialment pel que fa a la
coordinació i relació amb les diferents dependències municipals.
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d) Representar el Consell quan aquesta funció li sigui delegada per la Presidència o la
Vicepresidència.
e) Assistir a les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent i informar-los sobre qüestions
relatives al funcionament del Consell.
4. Sota la direcció del secretari tècnic o la secretària tècnica hi ha una oficina que té les
funcions següents:
a) Assessorar i donar suport tècnic als i a les membres del Consell en aquells temes que
tinguin relació amb l’objecte i les competències del Consell.
b) Facilitar la comunicació entre el Consell i els integrants de la xarxa de signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
c) Facilitar l’organització de les sessions.
d) Crear espais de participació per agilitzar el treball dels òrgans, la circulació d’informació i
afavorir la participació i aplicar les eines de les xarxes socials 2.0 per debatre determinats
temes i motivar la participació.
e) Difondre les convocatòries amb l’ordre del dia, els acords de les sessions i les memòries a
través de l’agenda de la Participació.
Article 15
El secretari o la secretària d’actes
1. L'alcalde o alcaldessa nomena el secretari o la secretària d’actes a proposta del regidor o la
regidora responsable de l'àmbit competencial del Consell, d’entre les persones que formen part
de la plantilla de l’Ajuntament.
2. El secretari o la secretària d’actes participa en les sessions del Plenari i de la Comissió
Permanent amb veu però sense vot i n’aixeca les actes corresponents.

Capítol 3
Règim de sessions i d’adopció d’acords
Article 16
Sessions del Plenari
1. El Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat s'ha de reunir una vegada a l'any en sessió
ordinària i, en sessió extraordinària, sempre que la Presidència ho consideri necessari o bé ho
sol·liciti la quarta part dels seus membres o la Comissió Permanent.
2. La convocatòria de les sessions ordinàries es fa amb una antelació de quinze dies i ha
d’anar acompanyada amb l'ordre del dia i, si escau, de la documentació pertinent. Per a la
sessió extraordinària l'antelació mínima és de quaranta-vuit hores.
3. Els continguts de les sessions del Plenari s’han de difondre a la xarxa de signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i a la ciutadania, utilitzant les tecnologies disponibles.
Article 17
Sessions de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent s'ha de reunir tres vegades l'any, com a mínim. La convocatòria s’ha
de fer amb vuit dies d'antelació, llevat dels casos d'urgència que a judici de la Presidència ho
justifiquin.
2. A les sessions de la Comissió Permanent es poden convocar amb caràcter obert a d'altres
membres del Plenari, quan l'ordre del dia ho aconselli a consideració de la Presidència.
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Article 18
Ordre del dia
1. Els membres del Consell poden proposar punts a debatre a l’ordre del dia de les sessions
del Plenari pel procediment ordinari; és a dir, abans de la convocatòria del Consell, comunicantho per escrit a la Comissió Permanent, que ho ha d’elevar a la Presidència.
2. També poden proposar-los pel procediment d’urgència, sol·licitant-ho per escrit a la
Comissió Permanent tres dies abans de la celebració de la sessió, sempre que la Presidència
apreciï la urgència del tema.
3. En l’ordre del dia de totes les sessions hi ha d’haver un torn de precs i preguntes.
Article 19
Quòrum de constitució
1. El Plenari del Consell queda vàlidament constituït amb l’assistència d’un terç dels seus
membres amb nomenament vigent.
2. En el cas de la Comissió Permanent aquest quòrum de constitució és el de la meitat dels i de
les membres.
Article 20
Adopció d’acords
1. Atesa la naturalesa del Consell, s’ha de promoure que la presa de decisions del Consell, de
la Comissió Permanent i dels grups de treball es realitzi per consens.
2. La Presidència, per iniciativa pròpia o bé a demanda de la meitat dels assistents, pot
sotmetre els assumptes a votació, tant del Plenari com de la Comissió Permanent. Els acords
s'adopten per majoria simple dels assistents i s’hi poden incloure vots particulars.
Article 21
Actes
1. El secretari o la secretària d'actes aixeca l'acta de cada sessió del Plenari i de la Comissió
Permanent, en la qual han de figurar, almenys, els acords adoptats i les incidències que siguin
procedents per reflectir fidelment la sessió.
2. Les actes són signades pel secretari tècnic o la secretària tècnica amb el vistiplau del
president o la presidenta, i són sotmeses a l’aprovació de l’òrgan corresponent a l'inici de la
sessió següent.
Article 22
Funcionament dels grups de treball
1. En crear-se els grups de treball s’ha d’establir-ne la composició i les finalitats.
2. Cada grup de treball estableix el seu règim de sessions i el sistema de funcionament en
funció dels objectius que es plantegi.

Disposició addicional primera
Transformació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat en el Consell
Ciutadà per la Sostenibilitat
A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, el Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat es transforma en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat; en conseqüència, totes
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les referències al «Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat» fetes en qualsevol acte o
disposició s’entenen referides al «Consell Ciutadà per la Sostenibilitat».

Disposició addicional segona
Règim supletori
En tot allò no previst en aquest reglament són d’aplicació el Reglament de participació
ciutadana i la Carta municipal de Barcelona.

Disposició derogatòria
Derogació normativa
Queda derogat el Reglament intern de funcionament del Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 14 d’octubre de 2005.

Disposició transitòria
Renovació del Consell
1. La renovació total del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat s’ha de fer durant el 2014 de
manera excepcional.
2. La durada del mandat d’aquest primer Consell Ciutadà per la Sostenibilitat s’estén fins a
l’inici del proper mandat de l’Ajuntament.

Disposició final primera
Autorització a la Presidència per aprovar disposicions de bon govern
S’autoritza la Presidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat per aprovar les disposicions
oportunes per a facilitar-ne el bon govern. De les disposicions aprovades, la Presidència n’ha
d’informar el Plenari en la primera sessió que tingui.

Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona».

Barcelona, 22 de juliol de 2014
La Secretària delegada, PD. 02/05/2012 Rosa Martín i Niubó
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