CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT I L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS CULTURALS
ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT.
València, 5 de novembre de 2018
REUNITS
Per una part, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez, autoritzat per a
aquest acte per l’Acord de 3 d’agost de 2018, del Consell, d’acord amb el que disposen l’article 28.g de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell (DOGV núm. 138, de 30.12.1983), i l’article 6.3 del Decret 176/2014,
de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el registre
d’aquests (DOGV núm. 7379, de 13.10.2014).
Per l’altra part, Glòria Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals, autoritzada per la
Junta de Govern Local per a la signatura d’aquest conveni, en la sessió del dia 29 de juny de 2018, assistida
pel secretari general de l'administració municipal, Francisco Javier Vila Biosca.
MANIFESTEN
I. Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat i legitimitat per a subscriure aquest conveni de
col·laboració.
II. El Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat (DOGV núm. 7560, de 30.06.2015), assigna
a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, entre d’altres, les competències relatives a la
promoció i al patrimoni culturals. Així mateix, el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell (DOGV núm. 7566,
de 08.07.2015), pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la
Generalitat, indica que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport exercirà les competències de
promoció i patrimoni culturals, entre d’altres.
L'actuació de la conselleria està també fonamentada en el seu reglament orgànic i funcional, aprovat pel
Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell.
D'altra banda, la competència del Consell per a autoritzar i subscriure convenis està establida en l’article 17. f
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; en l’article 12.6.b del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el registre d’aquests, i l’article 160.1. b
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions.
III. L’objecte d'aquest conveni és potenciar l’activitat cultural musical a la ciutat de València, col·laborant en el
finançament de les activitats culturals musicals que organitze l’Ajuntament de València, per a acostar la cultura
musical a les ciutadanes i als ciutadans interessats, i afavorir aquesta manifestació cultural que es troba
fortament arrelada i desplegada a la nostra comunitat.
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d'aquest conveni és potenciar l’activitat cultural musical a la Comunitat Valenciana contribuint al
finançament de les activitats culturals que organitze l’Ajuntament i que s’indiquen a continuació:
1. La programació musical del Palau de la Música València
Dins d’aquest programa mereix una menció especial, en el marc de la temporada de hivern i primavera de
l’any 2018, l’educació dels menors a través d’un ampli projecte educatiu en què destaca el cicle “Menut Palau”,
audicions per mitjà de les quals els més menuts, acompanyats dels seus familiars, viuen una experiència
musical lúdica, participativa, amb una projecció educativa global dins del si familiar, que acosta la música
simfònica als nostres menuts, i en el qual s'engloben “Audicions escolars” i “El Palau infantil”, dirigits als
nostres escolars, així com el cicle “Música per a bebés” per als més xicotets. També s’hi inclou el cicle
d’abonament del Palau amb un ampli repertori que comprén totes les tendències i els estils interpretatius dels
millors solistes, batutes i orquestres, en què l’Orquestra de València és el pilar fonamental d’una programació
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que es completa amb un cicle d’orgue o amb les actuacions de les distintes bandes de la nostra comunitat
amb els seus repertoris, a les sales Iturbi i Rodrigo durant els caps de setmana al llarg de tot l’any.
2. La realització del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València
Durant els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol de 2018 tindrà lloc l’edició número 132 del Certamen Internacional de
Bandes de Música Ciutat de València, amb la participació de 17 bandes de caràcter autonòmic, nacional e
internacional.
En aquesta edició intervenen bandes de música de la Comunitat Valenciana, nacionals, i de Colòmbia, Suïssa
i Portugal, que interpretaran obres de lliure elecció i una peça obligada.
3. La realització de concerts per part de la Banda Municipal de València en diferents municipis de la Comunitat
Valenciana
La Banda Municipal de València ha programat per a enguany la realització de concerts a les localitats de
Camporrobles (València), Alzira (València) i Albuixech (València) els dies 6 i 13 de juliol i 28 de setembre de
2018, respectivament, a fi de potenciar i promoure als municipis de la Comunitat Valenciana el coneixement de
la música de banda com a patrimoni cultural de la nostra comunitat.
Segona. Finançament
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, dins del marc de les seues possibilitats
pressupostàries, i en compliment de la legislació sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
subvencionarà l’Ajuntament de València amb una assignació anual en consonància amb el compliment dels
seus fins i els que es deriven d'aquest conveni.
D’acord amb el que preveu la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a
l’exercici 2018, la Conselleria aportarà a l’Ajuntament de València la quantitat de 105.000 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 09.03.01.453.40.4, línia de subvenció S1842000, del pressupost vigent per al
sosteniment i la realització de les activitats esmentades. La concessió directa queda justificada per tal com
s’estableix en la Llei de pressupostos i es compleix l’exigència de l’article 11.4.a del Decret 176/2014
d’expressar el supòsit legal que justifica la concessió sense que hi haja concurrència competitiva.
Tercera. Règim jurídic aplicable
1. És l’establit per a la concessió directa en l’article 168.1.A de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de
subvencions, i en la legislació de desplegament aplicable. A més, també s’estableix en la normativa bàsica de
convenis; en els articles del 47 al 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el
Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i
el registre d’aquests.
2. En compliment del que disposa l’article 50.1 de la Llei 40/2015, l’activitat objecte d'aquest conveni no té
caràcter contractual, ja que es realitza sense contraprestació directa dels beneficiaris de l’ajuda, d’acord amb
l’article 2.1.a de la Llei general de subvencions.
3. L’ajuda d’aquesta línia nominativa està exempta de l’obligació de notificació prèvia a la Comissió Europea
establida en l’article 108.3 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, perquè s’acull a la categoria
d’exempció d’ajuda a la cultura i conservació del patrimoni de l’article 53 del Reglament (UE) número
651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, modificat pel Reglament (UE) 2017/1084, de la Comissió, de
14 de juny de 2017, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. 187, de 26 de juny de 2014, d’ara endavant,
RGEC). No obstant això, serà necessari comunicar la informació a la Comissió, d’acord amb l’article 3.2 del
Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i
comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar
ajudes públiques.
El RGEC assenyala expressament les ajudes que queden exemptes de l’aplicació d’aquest reglament en els
apartats 2, 3 i 4 de l’article 1, en els quals no s’inclou aquesta ajuda. Concretament, l’article 1.4. a estableix que
no s’aplicarà el RGEC a les empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió
prèvia de la Comissió que haja declarat il·legal i incompatible amb el mercat interior, amb les excepcions que
estableix l’article 1.4.a, una ajuda concedida pel mateix estat membre; així mateix, no s’aplicarà a les
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empreses en crisi, amb les excepcions establides en l’article 1.4.c. També es compleixen les condicions
establides en els articles 4 i 5 de l’esmentat reglament.
La intensitat de l’ajuda serà del 100 % dels costos subvencionables. A aquests efectes, totes les xifres
utilitzades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables
estaran avalats per proves documentals, clares, específiques i actualitzades (art. 7 RGEC).
El destinatari d’aquesta ajuda està sotmés als límits d’acumulació indicats en l’article 8 del RGEC;
particularment, no serà acumulable a ajudes de mínimis, segons el que estableix l’article 8.5.
Aquesta ajuda està també sotmesa als costos subvencionables establits en l’article 53, i, en particular, a les
despeses detallades en aquest conveni (clàusula cinquena). D’acord amb el que estableix l’article 53.7
(correcció d’errors publicada en el DOUE L 187, de juny de 2014): “En les ajudes de funcionament, l’import de
l’ajuda no haurà d’excedir el que siga necessari per a cobrir les pèrdues d’explotació i un benefici raonable
durant el període de referència. Això es garantirà ex ante sobre la base de previsions realistes, o per mitjà d’un
mecanisme de reemborsament.”
El compliment dels articles 8 i 53 serà garantit per l’entitat destinatària de l’ajuda, amb anterioritat a
l’autorització del conveni per part del Consell, amb un certificat declaratiu redactat en els termes dels articles
indicats.
Serà d'aplicació, en el cas de recuperació d'ajudes il·legals, la jurisprudència Deggendorf.
4. Difusió de la informació
El text íntegre del conveni, una vegada subscrit, haurà de publicar-se en els termes establits en els articles 9.1,
10.1 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana
de la Comunitat Valenciana.
L’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estableix el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
D’acord amb els punts 2 i 3 de l’esmentat article, aquesta entitat està inclosa dins de la relació de subjectes
obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu o per a determinats procediments per haver-se establit així
reglamentàriament. A aquests efectes, en el cas dels procediments que no tinguen un tràmit telemàtic
específic, s’estableix per a la presentació telemàtica genèrica de sol·licituds, escrits i comunicacions, l’enllaç
<https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/tramit-generic>,
i, específicament,
<http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp>.
Quarta. Obligacions dels beneficiaris
S’estableixen les següents obligacions per al beneficiari:
1. Justificar, per mitjà d’una memòria d’actuació davant de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, la
realització de les activitats esmentades, d’acord amb els articles del 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2. Complir, en general, el que estableix l’article 14 de la Llei general de subvencions, i, en particular,
comunicar, d’acord amb el que preveu l’article 14.1.d, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte
com es conega, i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. Així mateix, haurà
de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els
termes i en aplicació de l’article 14.1.f.
3. Sotmetre’s a la inspecció administrativa de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, així com a les
actuacions de comprovació i control financer que efectue aquesta, o a qualsevol altra actuació de comprovació
i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, per a la qual cosa hauran d’aportar
tota la informació requerida en l’exercici d’aquestes actuacions, d’acord amb el que estableixen l’article 46 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de
la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics,
mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
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5. Adoptar les mesures de difusió indicades en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Els logotips de la Generalitat i de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport hauran de figurar de
forma rellevant en tota la publicitat, la documentació i els suports que es realitzen en les activitats objecte
d'aquest conveni.
6. Reintegrar els fons percebuts en els casos previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i en l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública,
del sector públic instrumental i de subvencions.
7. En el cas de contractació de personal o de serveis, haurà de complir les condicions establides en l’article
31.3 de la Llei general de subvencions.
8. Presentar una declaració responsable que l’entitat no es troba incursa en les prohibicions assenyalades en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9. En aplicació del que estableix l’article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat
Valenciana, l’Ajuntament haurà d’acreditar, com a requisit per al pagament, estar al corrent en el compliment
de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.
Cinquena. Justificació de les obligacions
Per a realitzar el pagament, l’entitat beneficiària haurà de presentar un compte justificatiu simplificat abans del
30 de novembre de 2018 davant de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que contindrà la documentació
següent:
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les obligacions imposades, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d’acord amb l’article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol.
2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Una relació classificada de les despeses realitzades en les actuacions subvencionades, que, en tot cas,
inclourà la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, la data de pagament, si és el
cas, i el detall de la despesa justificable, i on es posarà en relació cada activitat indicada en la clàusula primera
amb totes i cada una de les despeses vinculades a aquestes.
Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les que responguen a la naturalesa de l’activitat
subvencionada i, entre d’altres, el caixet dels professionals i artistes, les dietes, els desplaçaments i les
derivades de la contractació de serveis externs per a les actuacions objecte de la subvenció, excloent-ne les
ocasionades pel manteniment de la corporació, les inversions o les adquisicions patrimonials.
b) La documentació justificativa de valor probatori en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, que
haurà de ser emesa en els termes establits reglamentàriament, i les factures que estiguen obligades a expedir
i entregar els proveïdors, s’atindran al que disposa el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i contindran
l’IVA corresponent, si és el cas. Tota la documentació justificativa contindrà la corresponent autorització i
conformitat per part dels responsables de l’entitat.
Per a la justificació del caixet dels artistes i professionals i de les despeses del personal contractat es
presentaran, a més, les còpies dels contractes.
c) Si és el cas, una relació detallada dels fons propis i d’altres subvencions i ingressos públics o privats que
hagen finançat l’activitat subvencionada, amb la indicació de l’import, la procedència i l’aplicació.
d) En el cas que alguna de les factures incloses en la justificació siga d’un import superior a 15.000,00 euros
(IVA exclòs), l'adjudicatari haurà d'acreditar que, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la
prestació del servei o del subministrament, ha sol·licitat, com a mínim, tres ofertes de proveïdors, excepte que,
per les seues especials característiques, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que els
realitzen, presten o subministren. Tot això, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.
Sisena. Comprovació de la subvenció i pla de control
1. De conformitat amb el que estableix l’article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la Direcció General de Cultura i Patrimoni
efectuarà la comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció concedida per mitjà de la
revisió de la documentació aportada.
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2. La comprovació material de la realització de les activitats es durà a terme d’acord amb el següent pla de
control:
a) Se’n realitzarà un control administratiu sobre el terreny, a posteriori i de qualitat. A fi de valorar el grau de
compliment dels objectius marcats, s’analitzarà la documentació administrativa aportada pel beneficiari i se’n
comprovarà l’execució, valorant si s’ajusta al que estableix el conveni, així com la qualitat i la idoneïtat.
b) Criteri de la mostra: aleatòria.
c) El percentatge mínim d’ajuda que cal controlar serà el 20 % sobre el total pagat en aquesta línia.
d) Per a poder portar a terme la comprovació material de les activitats, el beneficiari de la subvenció haurà de
facilitar l’accés al personal de l’òrgan gestor, habilitat a aquest efecte.
e) Es durà a terme una valoració global en què s’indicaran, si és el cas, els suggeriments per a l’elaboració
d’altres convenis per a atorgar subvencions.
Setena. Obligacions de la Conselleria. Pagament
El pagament de la subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport s’efectuarà
amb un pagament únic, atenent el que estableix l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, una vegada presentada la justificació prèvia
per l’entitat beneficiària de la realització de l’activitat per la qual es va concedir la subvenció, i comprovada per
l’òrgan gestor.
Sense perjudici d’això, podran fer-se abonaments a compte que podran suposar la realització de pagaments
fraccionats, i que respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades. El pagament es realitzarà per
una quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i les característiques de les
accions permeten aquest fraccionament a efectes del pagament.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’un
organisme internacional, sempre que, aïlladament o conjuntament, no supere el cost de l’activitat
subvencionada, sense perjudici de les regles d’acumulació que estableix l’article 8 del RGEC.
Huitena. Òrgan mixt de seguiment i control
Es crea un òrgan mixt de seguiment i control per a supervisar l’execució del conveni, per a solucionar les
controvèrsies en la interpretació i per a les altres funcions previstes en l’article 9 del Decret 176/2014, de 10
d’octubre, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el registre d’aquests.
L’òrgan adaptarà el seu funcionament a les regles generals que s’apliquen als òrgans col·legiats, d’acord amb
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i estarà format per:
– Presidència: el subdirector/la subdirectora general de Patrimoni Cultural i Museus, o la persona en qui
delegue.
– Vicepresidència: l’òrgan de l’Ajuntament designat a aquest efecte.
– Vocalies: el o la cap del servei amb competències en la matèria de la subdirecció esmentada, o la persona
en qui delegue, i de l’òrgan designat a aquest efecte per l’Ajuntament.
– Secretaria: un tècnic o tècnica del servei amb competència en la matèria, amb veu i vot, nomenat o
nomenada pel cap o la cap del servei amb competències en la matèria de la subdirecció indicada.
D’acord amb l’article 54 de la Llei 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes, la designació de qui represente
l’òrgan haurà de ser conforme al principi de presència equilibrada de dones i homes.
L’òrgan de l’administració autonòmica a què haurà de remetre’s la còpia de les actes, acords o informes que, si
és el cas, s’emeten en l’exercici de les seues funcions, és el servei amb competències en matèria d’aquesta
subvenció de la Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus.
Novena. Vigència, extinció i modificació
1. Aquest conveni de col·laboració iniciarà l’eficàcia el dia de la subscripció per les dues parts i tindrà vigència
durant l’any 2018.
2. El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en les
següents causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.
b) L’acord unànime de les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i dels compromisos assumits per part d’alguna de les parts signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè complisca
en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment
serà comunicat a l’òrgan mixt de seguiment i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants.
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Si una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l’incompliment, la part que el va fer
notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució, i el conveni es considerarà resolt.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) També seran causes de resolució la falta total de la justificació, tota alteració de les condicions i dels
requisits tinguts en compte per a subscriure el conveni i per a concedir l’ajuda, així com la concurrència
d’altres causes establides en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
3. Per a modificar el contingut d'aquest conveni es requerirà l’acord unànime de les parts signants (article 49.g
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic) i es requeriran els mateixos tràmits que els
previs a la subscripció del conveni inicial (article 12 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual
es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el registre d’aquests).
Deu. Efectes de la resolució del conveni
1. El compliment i la resolució del conveni donaran lloc a la liquidació amb l’objecte de determinar les
obligacions i els compromisos de cada una de les parts, d’acord amb el que estableix l’article 52 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. No obstant això, si quan concórrega qualsevol de les causes de resolució del conveni hi ha actuacions en
curs d’execució, les parts, a proposta de la persona responsable del seguiment, vigilància i control del conveni
podrà acordar la continuació i la finalització de les actuacions en curs que consideren oportunes, i s’establirà
un termini improrrogable per a finalitzar-les, transcorregut el qual haurà de fer-se’n la liquidació en els termes
establits en l’apartat anterior.
Onze. Qüestions litigioses
Aquest conveni de col·laboració queda subjecte a la jurisdicció contenciosa administrativa en les qüestions
litigioses que puguen suscitar-se, d’acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, perquè conste, i com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts signen
aquest document en quatre exemplars al lloc i en la data indicats al començament.
LA REGIDORA DELEGADA DE PATRIMONI I
RECURSOS CULTURALS
Glòria Tello Company

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT
Vicent Marzà Ibáñez

EL SECRETARI GENERAL DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Francisco Javier Vila Biosca
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