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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLUÇÀ DEL DIA 31 
DE JULIOL DE 2017. 
 
Identificació de la sessió 
Núm. 15 
Caràcter: Ordinària 
Data: 31 de juliol de 2017 
Lloc:  Sala de reunions de l’ajuntament 
Hora:  Comença a les 20,32 hores. 
 
Assistents 
Alexandre Comellas Salada 
David Palomera Espelt  
Enric Font Font 
Eva Boixadé Calm 
Sergi Villagrasa Arbolí 
Jaume Castany Pujol 
 
Secretària 
Cristina Torrents Estorch 
 
Ordre del dia 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2017. 
2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 26 de juny de 2017. 
3. Donar compte de la relació de decrets aprovats fins a la data. 
4. Aprovació del projecte anomenat “Posada en servei del Pou de la Devesa i connexió 

al dipòsit de Santa Eulàlia”. 
5. Aprovació de la determinació de les dues festes locals per l’any 2018. 
6. Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2017. 
7. Aprovació del compte general 2016 
8. Aprovació augment de la massa salarial en 1% i modificar la relació de llocs de 

treball. 
9. Aprovació modificació de crèdit del pressupost mitjançant transferència de crèdit 

entre aplicacions de diferent àrea de despesa. 
10. Aprovar l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de Telecomunicacions.  
11. Donar compte de l’execució trimestral del 2n trimestre 
12. Donar compte del període mig de pagament del 2n trimestre  
13. Informació de Regidories. 
14. Precs i preguntes  

 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde accidental (endavant l’alcalde) dóna la benvinguda als assistents i disculpa a, Joan 
Carles, perquè no pot assistir al ple per un accident laboral. A partir d’aquí, l’alcalde dóna 
entrada al primer punt de l’ordre del dia. 
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1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2017. 
Vist l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 29 
de maig 2017, havent-se repartit a tots els regidors/es amb la convocatòria d’aquesta sessió, 
es proposa per l’alcalde la seva aprovació. 
 
Es proposa la votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents 
 
2. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA DEL DIA 26 DE JUNY DE 2017. 
Vist l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior corresponent al Ple extraordinari celebrat el 
dia 26 de juny de 2017, havent-se repartit a tots els regidors/es amb la convocatòria 
d’aquesta sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació. 
 
Es fa esmen, que aquest punt de la convocatòria hauria de dir extraordinari i diu ordinari. 
Es proposa la votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents 
 
3. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
De conformitat amb el que disposa l’article 42 del reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions d’alcaldia, que 
s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió plenària ordinària fins el dia d’avui, 
les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes 
compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per assabentada. 
 
Eva Boixadé. Podem fer alguna pregunta si tenim algun dubte. 
Secretària. Si, si voleu si. 
 
Eva Boixadé. El decret 188, que fa referència a la indemnització de Laura, se li ha pagat tot, 
íntegrament ja? 
 
Secretària. Si, s’ha pagat la nòmina de juny, la part proporcional de les vacances,  els 15 
dies de preavís i les pagues proporcionals que li tocaven. 
 
Eva Boixadé. Del tema de Canellas no hi ha pas es. 
 
Secretària. No 
 
Eva Boixadé. Es demana ajut per compostadors? 
 
Secretària. Sí, és una ajut de la generalitat... el Consell Comarcal va preparar la sol·licitud, 
són compostadores grans, no domèstics, 
 
Eva Boixadé, esta previst posar-ne algun més? 
 
David Palomera. Sí, en falten a Lluçà i.. 
 
Secretària. Crec que tres en vàrem sol·licitar, 
 
Alcalde. Hi ha alguna cosa més? NO ? Passem al següent punt. 
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4. APROVACIÓ DEL PROJECTE ANOMENAT “POSADA EN SERVEI DEL POU DE LA 
DEVESA I CONNEXIÓ AL DIPÒSIT DE SANTA EULÀLIA”. 
 
Atès que l’ajuntament vol portar a terme les obres necessàries per la recuperació del pou de 
la Devesa, el qual té concedida una subvenció de l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
 
Ates que s’ha redactat el projecte anomenat “posada en servei del pou de la Devesa i 
connexió al dipòsit de Santa Eulàlia”. 
 
L’Ajuntament de Lluçà vol portar a terme les obres necessàries per la recuperació del pou de 
la Devesa. 
 
Ates que, el municipi de Lluçà actualment, compta amb una única font de captació d’aigua 
anomenada “La Resclosa”, que dóna subministrament als nuclis del Lluçà i Santa Eulàlia de 
Puig-Oriol. Aquesta captació s’abasteix de l’aigua superficial captada del petit embassament 
de la Riera de Lluçanès. Proper a la captació està situada l’estació de tractament d’aigua 
potable de Lluçà, on es realitza el tractament de l’aigua i s’impulsa fins el dipòsit de Santa 
Eulàlia, de 500 m3 de capacitat, on es realitza una re-cloració amb hipoclorit sòdic 
mitjançant un analitzador de clor.  
 
Per tal d’afrontar els increments de consum futurs motivats per la previsió de creixement de 
la població i per tal de millorar el servei en general, el Pla director del servei de 
subministrament d’aigua potable del TM de Lluçà, estableix en el seu aparat 10.1.1 un seguit 
d’actuacions a curt termini, entre les quals hi ha la  recuperació del pou de la Devesa 
 
Vist el projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial, Sr. Andreu Catllà Santcliment, amb 
data d’abril de 2017.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte anomenat “posada en servei del pou de la Devesa i connexió 
al dipòsit de Santa Eulàlia”. 
 
SEGON.- Publicar l’acord al BOP, al taulell d’anuncis d’aquesta corporació i a la web aquest 
acord, durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació als 
efectes de que es puguin presentar les al·legacions que estimi pertinents. En cas de no 
presentar-se al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament 
 
Secretària. En principi, heu de tenir el projecte 
 
Eva Boixadé. La Rosa va passar un avantprojecte. Que puja en total? 
 
Secretària. Puja 107.000 euros, però penseu que aquí hi ha l’IVA. 
Crec que ja ho va explicar el Joan Carles, però ara han de venir a fer unes comprovacions 
abans de tirar l’obra endavant. 
 
Eva Boixadé. La idea és fer la canalització de la devesa cap al dipòsit. 
 
Eva Boixadé. Si ja es van fer una vegada. 
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Secretària. Si, en el projecte de la diputació ja ho deia. Això ja s’ha sol·licitat i han de venir. 
 
Es procedeix a la votació, s’aprova per la majoria dels assistents. 
 
5. APROVACIÓ SOBRE LA DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER 
L’ANY 2018. 
 
El DOGC núm. 7381, de 31 de maig, publica l’Ordre del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies TSF/101/2017, de 25 de maig per la que s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2018 
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de 
les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la 
Generalitat on s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
de Treball a proposta dels municipis respectius. 
En base als antecedents esmentats i tenint en compte el calendari per a 2018, es proposa al 
ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, la 
fixació de les  festes locals d'aquest municipi per a l’any 2018, el dimecres 21 de novembre 
de 2018 i el dilluns 10 de desembre de 2018. 
 
Secretària. Son els dos dies que teniu marcats normalment. 
 
Alcalde. El dimecres 21 de novembre a Lluçà i el dilluns 10 de desembre de Santa Eulàlia. 
Vots a favor? 
S’aprova per la majoria del assistents. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER 2017. 
 
Vista la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants efectuada a 1 de gener de 2017 i 
l’estat del procediment de xifres emès pels Serveis d’Assistència del Padró d’Habitants de la 
Diputació de Barcelona, es proposa al ple l’adopció del següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Lluçà, 
amb referència a l’1 de gener de 2017, amb una xifra final de població de 278 habitants. 
 
Eva Boixadé i Sergi Villagrasa. Això, s’ha col·lat, deu ser vostre. 
 
Secretària. No, és perquè veiéssiu d’on surt el tema de les festes locals. 
 
S’aprova per la majoria del assistents. 
 
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016. 
 
“Vist el Compte General d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2016, rendit per 
l’Alcaldia i format per Intervenció, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, segons Dictamen que consta a l’expedient. 
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Atès que l’esmentat Compte ha seguit la tramitació reglamentària, establerta 
fonamentalment a l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que durant el termini d’informació pública, prèvia publicació del corresponent anunci al 
BOP de data 12 de juny de 2017, al tauler oficial d’anuncis de la corporació i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Examinat l’esmentat Compte General, trobant-lo degudament rendit i justificat, d’acord amb 
el que estableix l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’alcaldia de l’Ajuntament proposa 
al ple de la corporació l’adopció del següent acords, 
 
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a 
l’exercici de 2016 un cop informat per la Comissió de Comptes i exposat al públic pel termini 
previst en l’art. 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SEGON: Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s’estableix a l’article 212.5 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents facin falta al 
respecte per la tramitació d’aquest expedient. 
 
Secretària. Una mica ja us hem explicat, amb la liquidació. 
Quan es va tancar l’exercici 2016, semblava ser que no compliríem l’objectiu de la regla de 
“gasto” (topall de despesa que ens podem gastar) i la capacitat de finançament que té 
l’ajuntament. 
La regla de gasto, per molt poquet, la vam complir, però la capacitat de finançament no. 
La capacitat no vam complir, era pel tema de les subvencions, que es realitzar un canvi 
alhora d’aplicar-ho a la comptabilitat. Aquest any, en principi no hauria de passar, perquè les 
subvencions que no es van imputar a l’any 2016, s’aplicaran al 2017. 
Això és el resum principal del compte general. 
 
Eva Boixadé. Això es bàsicament, perquè l’estat, no complim amb la llei de l’estat. 
 
Secretària. Si, LARSAL, et marca unes normes, tu aquestes normes les has de complir. Fins 
ara no... van aparèixer el 2012. 
 
Eva Boixadé. Hi ha ajuntament que no les compleixen. 
 
Secretària. Si, n’hi ha molts que no les compleixen, però les hem de complir. La 
conseqüència és que haurem d’anar amb un pla econòmic financer. L’esta fent la diputació i 
segurament s’haurà d’aprovar el setembre. Jo crec que no hi haurà problema per complir-lo 
aquest any. 
 
Eva Boixadé. Això l’hem d’aprovar? 
 



 

 

 

6 

 

 
 
 

C.Rourets, 1 
Sta.Eulàlia de Puig-oriol 

08514 Lluçà 
Tel. 938554062 

llusa@diba.cat 

Secretària. Si l’heu d’aprovar. Aprovar el compte general no vol dir que esteu a favor de 
totes les actuacions que s’han portat a terme, ho teniu present? 
 
Eva Boixadé. Si per això nosaltres dèiem d’abstenir-nos. 
 
Alcalde. Vots a favor? 
Tres vots a favor (inclòs l’Alcalde) i tres abstencions, aprovat per majoria simple. 
 
8. APROVACIÓ AUGMENT EN UN 1 PER CENT DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL DE LA CORPORACIÓ I MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Vist que al BOE, núm. 153, de 28 de juny de 2017, s'ha publicat la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017. 
 
Ates que les corporacions locals estan subjectes a la llei anterior. 
 
Ates que la llei 3/2017, de 27 de juny, preveu que les retribucions del personal al servei del 
sector públic poden experimentar un increment a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant 
pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. 
 
Els funcionaris als quals és aplicable l'article 76 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, 
EBEP) i inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, en els termes de la disposició final quarta de l'EBEP o de les 
lleis de funció pública dictades en desenvolupament del mateix, han de percebre, en 
concepte de sou i triennis, a les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2017, les 
quanties referides a dotze mensualitats establertes en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017. 
 
PRIMER.- Aprovar l’augment del 1,00% de les retribucions del personal laboral i funcionari 
de la corporació. 
 
SEGON.- Aprovar l’abonament al personal laboral i funcionari de la Corporació de l’import 
corresponent al 1,00% corresponent als endarreriments de gener a juliol de 2017, o part 
proporcional que li correspongui, en concepte de recuperació de la quantitat efectivament 
deixada de percebre, tant als treballadors que estiguin donats d’alta a l’Ajuntament com els 
que hagin causat baixa laboral amb posterioritat a la meritació de la part proporcional de la 
paga extraordinària. 
 
TERCER.-  Adequar la relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament vinculat a l’augment de 
retribucions en un 1%. 
 
QUART.- Exposar al públic per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
 
Secretària. Això és perquè ara al juny es va aprovar la llei general dels pressupostos de 
l’estat, on diu que el personal de les administracions publiques se’ls augmenta un 1% del 
seu sou. 
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Sergi Villagrasa. Això és per tot el personal? 
 
Secretària. Sí. 
 
Alcalde, proposa la votació. 
S’aprova per majoria dels membres assistents. 
 
9. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DESPESA DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA. 
 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels 
quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i 
atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no 
compromeses pertanyents a aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que no 
afecten a baixes i altes de crèdits de personal. 

 
Vista la provisió d'Alcaldia mitjançant la qual es va incoar l'inici d'aquest procediment, la 
Memòria d'Alcaldia de data 14/07/2017 l'informe d'Intervenció de data14/07/2017, així com el 
certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i tenint en compte l'Informe proposta remesa 
per aquesta Secretària. 
 
Això no obstant el Ple acordarà el que estimi més pertinent. 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.07/2017, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a 
continuació: 
 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauló d'edictes de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
Secretària. És una modificació de crèdit, que quan es va realitzar el pressupost de despeses 
es va tenir en compte l’amortització dels crèdits, que aquest any és una mica menys i sobre 
crèdit en aquesta partida. 

TRANSFERENCIA DE CRÈDIT 07/2017, ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA

1, Pressupost de DESPESA: Decrement

Org Progr. Econ. Descripció Crèdit inicial Decrement

Crèdit 

definitiu

99 01100 91100 CARREGA FINANCERA Amortització de préstecs Diputació 9.500,00 2.057,00 7.443,00

2.057,00

2, Pressupost de DESPESA: Increments

Org Progr. Econ. Descripció Crèdit inicial Nou ingrés

Crèdit 

definitiu

20 23100 46500 CONSELL COMARCAL, àrea atenció a les persones, DESENDOLLAT 0,00 400,00 400,00

20 92000 12000 ADM GRAL, Retribucions bàsiques 7.115,63 1.657,00 8.772,63

2.057,00
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Del que sobre d’aquesta partida, ho passem a l’aplicació del consell comarcal pel programa 
DESENDOLLAT i la resta a l’aplicació d’administració general, retribucions bàsiques, per 
l’augment de 1% que tampoc estava previst. 
 
Sergi Villagrasa. Això no és un crèdit? 
 
Secretària. No, no, es crèdit pressupostari, no crèdit bancari. Es treu del pressupost, de la 
bossa que tenim, hi ho posem en una altre. 
 
Alcalde proposa la votació, quedant aprovat per tots els membres assistents. 
 
10. APROVACIÓ L’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS.  

MODEL D’ACORD 
 

ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS 

 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la 
gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les 
xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.  
 
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es  
portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  conjuntament 
amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que 
s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i 
econòmic.  
 
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Lluçà, d’adherir-se al citat conveni i que l’any 2018 
preveu una despesa estimada de 1500,00€ per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions. 
 
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar 
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així 
mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la 
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició 
centralitzada. 
 
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents  
 
ACORDS 
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lluçà al conveni de col·laboració subscrit el 6 
de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com 
annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 
l’Ajuntament de Lluçà pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a 
la notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Lluçà, puguin 
obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. 
A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus 
d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment 
de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest l’Ajuntament preveu destinar a 
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET 
serà d’un import de 2.000,00€, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen (marcar amb 
una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió): 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 1.800,00€ 

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 200,00€ 

Total 2.000,00€ 

 
QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària 
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació 
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa a Joan Carles Solé Latorre, alcalde, en 
representació de l’Ajuntament de Lluçà per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions 
necessàries per executar els presents acords. 
 
Secretària. És el conveni, de LOCALRED, que aproveu cada any, o cada dos anys, per 
l’adhesió aquest conveni t’estalvies fer plecs contractuals pel tema de les telecomunicacions. 
 
Eva Boixadé. Ens poden ajudar amb el wifi doncs? 
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Secretària. Esta complicat per l’ajuntament. 
 
Alcalde. Vols dir el tema del wifi.net 
 
Eva Boixadé. Ja en parlarem si voleu.. 
 
Alcalde, proposa la votació i queda aprovat pels sis assistents. 
 
11. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE 2017. 
 
Prendre coneixement del contingut de l’estat d’execució pressupostària del segon trimestre 
de l’exercici 2017 que s’annexa; i del compliment dels objectius exigits per la llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
12. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SEGON 
TRIMESTRE DE 2017. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al 
BOE del dia 6 de juliol de 2010. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 28/11/2016, s’aprovà el pla de disposició de fons amb 
l’objectiu d’establir uns criteris que determinin com i quan sortiran els fons municipals, 
objectiu que s’ha d’ajustar a allò que disposa la normativa. 
 
L’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, determina l’obligatorietat de les corporacions locals d’elaborar i 
remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu 
respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela 
financera de les Entitats Locals, un informe sobre el compliment dels terminis previstos 
legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat. 
 
Vist l’informe de secretària-intervenció de 24 de juliol de 2017, Informe sobre el període mig 
de pagament a proveïdors. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament 
 
Primer i únic.- Prendre coneixement de l’informes d’Intervenció sobre el període mig de 
pagament a proveïdors. 
 
Secretària. S’ha tramitat, altre vegada, la informació trimestral del segon trimestre, sembla 
que de moment tot es correcte. 
L’altre punt, que es el tema del pagament a proveïdors, actualment estem pagant a nou dies, 
quan el termini és de 30 dies. 
 
Eva Boixadé, una cosa és que pressupostàriament compleixin, i una altre, és del pressupost 
de que consta.. 
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Secretària. Sí, la llei diu que s’ha de donar compte al ple, i és el que fa. 
 
Alcalde. Demana si es vol incorporar el punt, d’aprovació del conveni regulador entre Solc 
Música i tradició al Lluçanès per a la cessió dels fons documentals del solc a l’ajuntament de 
Lluçà. 
Tothom està d’acord a la incorporació del punt. 
 
CONVENI REGULADOR ENTRE SOLC MÚSICA I TRADICIÓ AL LLUÇANÈS PER LA 
CESSIÓ DELS FONS DOCUMENTAL DEL SOLC A L’AJUNTAMENT DE LLUÇÀ  
  
A Lluçà, Santa Eulàlia de Puig oriol, el xx de xx de 2017 , es reuneix l’Il.lm. Sr. JOAN 
CARLES SOLÉ LATORRE, Alcalde-President de l’Ajuntament de Lluçà, en representació 
d’aquesta Corporació, i la Sra. Teresa Parareda i Móra, presidenta de SOLC 
(XXXXXXXXXX), música i tradició del Lluçanès amb NIF XXXXXXXXXXX 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte, 
 
ANTECEDENTS: 
L’entitat  Solc, música i tradició al Lluçanès, ha recollit i ordenat durant els més de 20 anys 
d’activitat cultural i de dinamització social  a l’entorn de la cultura popular, els seu fons 
documental. 
 
Els canvis en les perspectives d’activitat de l’entitat Solc, música i tradició al Lluçanès i 
l’important volum de material acumulat al llarg d’aquests anys aconsellen que l’arxiu de 
l’entitat quedi dipositat, per a consulta i classificació, en un espai apropiat. 
 
CONVENEN : 
Primer.- L'objecte d’aquest conveni és cedir l’arxiu documental de l’entitat SOLC, música i 
tradició a l’Ajuntament de Lluçà.  
 
Segon.-  La documentació de l’entitat serà classificada segons les instruccions de l’arxiver 
municipal en base al reglament del servei d’arxiu municipal. 
 
Tercer.- L’arxiu dipositat es podrà consultar segons el reglament del servei d’arxiu 
municipal. 
 
Quart.-  El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. 
 
Cinquè.-. El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les disposicions següents: 
 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

- Conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lluçà de juliol de 2008, 
de patrimoni documental i arxius municipals. 

- Reglament del servei d’arxiu municipal de l’Ajuntament de Lluçà. 
- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
I en prova de conformitat, signen aquest document que consta de tres fulls, per duplicat, les 
dues parts, en el lloc i data esmentats anteriorment. 
    
L’Alcalde            La Presidenta              
Joan Carles Solé Latorre         XXXXXXXXXXXXXX    
 
 
Alcalde, diria que el Joan Carles, us ho va fer arribar, oi? 
 
Eva Boixadé, Sí, sí, el Joan Carles ens ho va fer arribar, jo us ho vaig passar. 
 
Alcalde, és que ara, amb el que ha passat no sabíem si us ho havia pogut fer arribar. 
 
Eva Boixadé, Sí, no el vaig respondre pensant que avui... nosaltres hi estem d’acord. 
L’única cosa, que el conveni preveu, que entri en vigor el dia de la signatura, i la presidenta 
no hi és ara en aquests moments, ella viu a Valencia, quan vingui ho signarem. 
 
Secretària. Te firma digital?  
 
Eva Boixadé. Ja... ella ha de venir, intentaré que hi hagi les oficines obertes.. ja trobarem un 
dia. 
 
Alcalde, proposa la votació i queda aprovat pels sis assistents. 
 
13. INFORMACIÓ DE REGIDORIES 
 
David Palomera. Si voleu, començo jo, 
S’han passat enquestes, conjuntament amb el Consorci del Lluçanès, per la població, s’han 
posat a diferents comerços i a l’ajuntament, crec que hi ha termini fins al 25 de setembre 
més o menys per una mica... programa els interessos que tenen els ciutadans, per poder 
estudiar que es desenvoluparà des del Consorci i també pels tastets. 
 
Llavors també a nivell, d’informació s’estan demanant diferents pressupostos a empreses, 
per fer el canvi de les cortines del local social, que estan molt malmeses, pel tema del sol ..  i 
si que... estem mirant de canviar-les. 
 
Sergi Villagrasa. Les cortines de les finestres? 
 
David Palomera. No, el taló de l’escenari. Desprès a nivell informatiu, però sí que ... 
properament a traves una mica del que s’ha fet a través de l’associació Voraviu, del 
Cantilafont, amb... es va plantejar un conveni perquè el Cantilafont, ha estat una valoració 
molt positiva. 
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Sergi Villagrasa. La gent es queixa una mica dels preus? 
 
David Palomera. Sí, s’ha parlat, i és una valoració que hi ha hagut, ja els hi hem fet arribar. 
El que comentava, s’ha fet arribar, als ajuntament del Lluçanès i al consorci per l’adhesió al 
projecte del camí de marina, per donar-li suport. 
 
Eva Boixadé. Nosaltres ho hem firmat com entitat. 
 
Enric Font. Crec, que cal divulgar les possibilitats del projecte, per que tothom.. realment 
falta visualitzar, això vol dir anar-ho explicar al consorci als ajuntaments... si aquesta 
persona si pot dedicar.. 
 
Eva Boixadé. Bueno, ja la teníem una persona que si dedicava, 
 
Enric Font. L’AODL, aquests els ajuntaments... 
 
Eva Boixadé. Primer ens l’han de donar. L’ajuntament ja tenia un tècnic que podria fer 
aquesta feina. Bueno, es igual, no ens discutirem pas, 
 
Enric Font. Som on som... 
 
Eva Boixadé. Si, si , si, nosaltres com entitat també hem donat el suport. 
 
David Palomera. Una ultima qüestió. Crec que us ho vaig fer arribar, que és el reglament pel 
registre d’entitats, ho dic bé? 
 
Secretària. Sí, 
 
David Palomera. Us ho vaig passar per correu, l’heu rebut? Us ho vaig passar fa.. fa bastant 
de temps... com que no he rebut inputs, la idea és que com ajuntament s’ha de crear un 
registre d’entitats.. 
 
Eva Boixadé. A sí, sí que ho vaig rebre 
 
David Palomera. La voluntat, és crear aquest registre d’entitats, i que ha partir d’aquest 
registre, es pugui donar subvencions, etc.. 
 
Eva Boixadé. No n’hi ha cap d’establerta, o sigui que... ni els gegants...  
 
David Palomera.  Hi ha el barça, els caçadors... 
 
Eva Boixadé. Si però la comissió de festes, que és la de les comissions, del jovent, i que... 
 
Secretària. Això és apart, l’ajuntament està obligat ha tenir un registre d’associacions. 
 
David Palomera. La idea és fer un acompanyaments perquè és pugui fer. 
 
Eva Boixadé. És difícil, jo no dic que no es pugui fer... però, 
 
Enric Font. A nivell de turisme, és el que us comentava el ple anterior, el dia 4 de setembre, 
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farem reunió aquí, a l’ajuntament a les set de la tarda, per tot el tema del Monestir, parlarem 
de tot el tema dels codis CRS .. la idea, és que l’empresa que hem contractat són els pla de 
valldaura, ens presentin les propostes que hi ha, les que s’estan fent a d’altres llocs. 
Crec que seria bo, que algú de vosaltres... per donar idees.. 
 
Eva Boixadé. Això és per fer el projecte? 
 
Enric Font. No, per tirar endavant,  
Per fer les actuacions ja directament. 
 
Enric Font. Jo els he demanar que ens ensenyin el que estan fent a d’altres municipis, això 
és per marcar les línies del que volem, crec que és important que hi siguem tots, per poder 
sumar. Per fer un projecte global, si sou per aquí... així ells poden recollir totes les nostres 
opinions.. i fer una proposta. 
 
Sergi Villagrasa. Dilluns 7 de setembre a les set de la tarda? 
 
Enric Font. Si. Per altre banda, un altre tema, del punt d’informació turística.. apuntarem a 
traves del consorci, al Joan, pel curs d’informació turística.  
Intentar parlar amb el Joan dels horaris d’atenció al públic.. 
 
Eva Boixadé. Està molt bé, això del monestir, era un ós, un ós gros. En el cas de fer 
actuacions, actuacions com obres, nosaltres els havíem demanat una contrapartida. I mai ho 
havíem aconseguit. 
 
Secretària. És un dels requisits, que hi hagi un compromís.. 
 
Enric font. Us passo el correu, us el reenvio.. 
 
Eva Boixadé. El Joan, es fet a la seva... però anant i entornant... si podeu fer-lo anar al 
curset, ja serà molt. 
És veritat que hi ha gent que està molt contenta, ara... hi van els historiadors hi es posen les 
mans al cap. És igual, la gent en general està contenta... però si que ho té molt brut, té una 
atesa al visitant que no és la idònia.. hi havia una colònia de gats, cap a 80. Hi ha gent que 
això no li agrada, és una qüestió d’higiene. 
Nosaltres, vam estar a punt de firmar un conveni amb el bisbat, abans que arribes el Joan, i 
just va arribar i no el vàrem poder signar. Al final es va quedar amb paper mullat, però... la 
redacció d’aquest conveni hi és, si mai.. 
 
Secretària. Va bé saber-ho. 
 
Enric Font. El tema de l’ADF, estem amb alt risc,  
 
Sergi Villagrasa. L’hidrant del camp de futbol està obert, devia quedar-se obert el dia del 
cantialafont... 
 
Enric Font. Ho mirem .. 
 
Sergi Villagrasa. Ho he vist avui.. que he baixat. 
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Alcalde. Jo volia informar que va començar el pla d’ocupació de manteniment, el Joan. 
 
Eva Boixadé. Fot unes osties amb aquell cotxe, que tela... esbarrat, esbarrat... Sabeu allà 
davant de cal Penyora, que hi havia els contenidors... que hi ha una “alcantarilla”, es va 
posar a dins...no va xafar res de miracle, 
 
Alcalde. Suposo que també ja ho sabeu, hem iniciat un nou servei, whatsapp, és una llista 
de difusió, s’ha substituït pel warnapp, perquè no feien les actualitzacions de l’aplicació i no 
es podia utilitzar. 
Ens servei per enviar, cartells, informació.. qualsevol persona que es vulgui donar d’alta, ha 
d’enviar alta al telèfon mòbil de l’Ajuntament. 
Si alguna entitat, vol fer arribar informació... sempre i quant l’ajuntament cregui que no és 
per un benefici propi... també ho podem passar. 
 
Sergi Villagrasa. Només una direcció? 
 
Alcalde. Si, si, si, perquè l’ajuntament per un tema de protecció de dades, no pot .. es 
unidireccional, l’ajuntament pot enviar informació, però la gent no pot contestar. 
L’únic que s’ha substituït és el warnapp, perquè havia quedat obsolet. 
El Joan Carles segur que volia explicar alguna cosa, ho deixem pel proper ple. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Sergi Villagrasa. T’has mirat allò, del wifi? 
 
Alcalde. Si vaig parlar amb en Pere Cases, em va dir, que actualment només hi ha sis 
antenes actives, entre Perafita i santa Eulàlia, son usuaris que no ho utilitzen, tot i que tenen 
l’antena connectades. Diu que ell, per la gent que hi ha, no ho farà. 
 
Segi Vilagrasa. Abans l’ajuntament ho paga. És un servei públic. 
 
Alcalde. Va començar amb una xarxa ciutadana... com a voluntariat. 
 
Secretària, no hi ha conveni, hi ha una carta... i poc més. 
 
Alcalde. Quan va néixer, era per una cosa.. i ara.. 
 
Eva Boixadé. Va néixer dels ciutadans.. la xarxa ciutadana l’estan aprofitant empreses 
privades, i això no hauria de ser així.. 
Ara hi aposten per la viabilitat, abans no els funcionava. 
 
Sergi Villagrasa. A nivell d’ajuntament es podria pressionar a l’empresa, a la Goufone. 
 
Secretària. S’hauria de fer un conveni nou? 
 
Alcalde. Si s’hauria de fer un conveni nou. 
 
Eva Boixadé. Proposem això...  
Hi ha alguna altre cosa? 
Volem saber el tema dels contenidors. 



 

 

 

16 

 

 
 
 

C.Rourets, 1 
Sta.Eulàlia de Puig-oriol 

08514 Lluçà 
Tel. 938554062 

llusa@diba.cat 

 
Sergi Villagrasa. Perquè no ho heu posat al ple? 
 
Secretària. Perquè el ple estava convocat. I és l’alcalde, qui decideix si es posa o no a l’odre 
del dia. 
 
Sergi Villagrasa. Encara que sigui amb una alternació de quaranta-vuit hores? 
 
Secretària. Sí. 
 
Eva Boixadé. En tot cas, ho trèiem ara a precs i preguntes. 
 
Alcalde. Jo ja ho trobo bé, hem de buscar un lloc, la idea seria trobar un punt. 
 
Sergi Villagrasa. El lloc ja hi és. 
 
Alcalde. La idea és poder posar, el multiproducte, el rebuig, vidre i orgànica, això s’ha de 
posar en un lloc. La idea és fer una reunió amb els veïns afectats i parlar-ho. 
La idea és fer una reunió, parlar amb els veïns, que s’entén que tots els que han firmat 
vindran i parlar-ho.  
Nosaltres el que volem és que es recicli, hi es faci bé. 
 
Sergi Villagrasa. Una altre cosa, a cal Penyora, té un contenidor públic a casa seu... potser 
farà emprenyar algú. 
 
David Palomera. Aquesta es la demanada que van fer. 
 
Sergi Villagrasa. Si algú s’emprenya, et diran que també en volen un ... a casa seu. 
Si la gent es queixa.. em sembla que ha firmat tothom d’aquella zona. 
 
Alcalde. Si, si estem d’acord... el problema del multiporducte és la manera de carregar el 
contenidor. 
 
David Palomera. Es va fer una reunió... 
 
Eva Boixadé. Si, perquè hi ha poca tradició.. la gent és queixa i signa, vol dir que no hi està 
d’acord. I perquè això no passi, hi ha d’haver un cert apropament amb la gent... 
 
David Palomera. Hi ha d’haver totes les franges de recollida... 
 
Sergi Villagrasa. De forma urgent, posem-ho al pàrquing... es passa un paper dient, que fins 
que trobem un lloc més adequat posarem els contenidors al pàrquing, i la gent estarà 
contenta. 
 
David Palomera. Les dades ... 
 
Eva Boixadé. Les dades, les tones les poden saber, però qui acaba separant... qui acaba 
separant? Qui ho paga això ? i la gent desmotivada.. 
 
David Palomera. Les valoracions, són bones, 
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Eva Boixadé. Doncs no són les mateixes que rebo jo. 
David Palomera. Nomes amb el tema de treure l’orgànica, s’han alliberat set tones, 
 
Eva Boixadé. Nosaltres estem d’acord... amb els compostadors. Mira, l’empresa quan ens 
enviava les dades, ens enviava les dades com si féssim multiproducte.. sempre els dèiem 
que no ho fèiem 
 
Sergi Vilagras. El senyal de la plaça del prohibit aparcar.. perquè s’ha tret? 
 
David Palomera. S’ha de tornar a posar. 
 
Sergi Villagrasa. Jo hi era, hi van entrar un pilot de motos. 
Llavors van arribar els mossos d’esquadra. 
 
Eva Boixadé. El senyal va cauré. Si no el torneu a posar, aquest senyal és de la Marisa. 
 
Sergi Villagrasa. Una altre cosa, el senyal del camí transhumància, del camí del cassó ha 
caigut, sabeu algú? 
 
David Palomera. No sé... aquests pals cauen.. 
El dia de les herbes remeieres ja era a terra, el del camí del putxot. 
 
Sergi Villagrasa. El pressupost que teniu per la festa major de Santa Eulàlia, es tant petit? 
 
David Palomera. El pressupost que teniu per la festa major de Santa Eulàlia, es tant petit? 
 
Sergi Villagrasa. Els de la comissió de festes, estant molt emprenyats... 
 
David Palomera. Perquè? 
 
Sergi Villagrasa. Per que es veu que hi ha molt poca pasta. 
 
David Palomera. Van demanar la col·laboració de l’acta de l’espuma, i es va pagar... 
Tenim el pressupost que tenim, si estirem més de la festa major d’estiu, tenim menys per la 
festa major d’hivern. 
 
Sergi Villagrasa. No podríeu buscar maneres per subvencionar? 
 
Eva Boixadé. Ho més actes? 
 
David Palomera. El pressupost és exactament el mateix, dels últims, anys, d’aquests últims 
tres anys. 
 
Eva Boixadé. Doncs no sé perquè es queixen. 
 
David Palomera. No ho sé. 
 
Eva Boixadé. De totes maneres, doncs estaria bé, si ho desconeixem, aquest 
apropament...que necessiteu...no sé 
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Sergi Villagrasa. Quan és el pressupost? 
David Palomera. No ho recordo, està al pressupost.. el pressupost està desglossat, ara 
mateix no ho recordo... 
 
Eva Boixadé. Nosaltres, es pagava... l’obra de teatre, es pagaven les coses que 
s’organitzaven.. 
 
Sergi Villagrasa. Ja sabeu, que és preparar la festa major. I si els pobres nanos, no tenen el 
suport.. de l’ajuntament...  
 
David Palomera. Les demandes que ens han fet, les hem atès.. 
 
Eva Boixadé. Però pensa David, que són joves, moltes vegades, no saben com fer les 
coses.. fan les coses tard, tot ho demanen tard... 
 
David Palomera. Cert, 
 
Eva Boixadé. Aquest acompanyament hi ha de ser per alguna persona adulta. 
 
David Palomera. Si, també necessiten una certa anticipació de les coses..  
 
Eva Boixadé. Ja ho sé, quan els teus fills tinguin l’edat dels meus... això que dius... també ho 
diràs, 
 
David Palomera. Segur, si segur... 
 
Eva Boixadé. El jovent d’avui en dia, és la immediatesa, i desgraciadament, no saben ... i ser 
que hi ha coses que no les fan prou bé. 
 
Sergi Villagrasa. Fa quinze anys també passava. I l’ajuntament es movia, 
  
Eva Boixadé. També funcionàvem així,  
 
Sergi Villagrasa. Estaria bé, que sabessin que tenen el vostre suport, el de l’ajuntament. 
Crec que és una de les entitats que s’ha de cuidar... de tota la comissió hi ha quatre nanos 
majors d’edat, o sigui pensa això... 
 
Secretària. Jo no sóc política. 
 
Sergi Villagrasa. S’hauria de mirar una mica més bé, els pobres nanos si deixen la pell. Ells 
tenen que anar retallant coses.. 
 
David Palomera. Sergi, ens van dir.. ens agradaria portar la festa de l’espuma, el vaig dir 
endavant, van dir el que costava, i els vàrem donar el suport. La idea era bona, i s’hagués 
actuat així, 10 o 50 euros amunt o avall. 
 
Eva Boixadé. Cal deixar-los es coses molt clares, ha vegades veuen les coses molt fàcils i 
no ho son, o al revés ho veuen molt complicat i és més fàcil. Per això, sempre hi ha d’haver 
algú que digui, heu pensat en ... que necessitareu... 
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Alcalde. Abans hi havia el Sergi... però no sempre hi és aquest tipus de persona, això es 
vocacional. 
 
David Palomera. No tot, s’acaba amb diners... també .. 
 
Sergi Villagrasa. Per això et dic, que ha vegades si seria bo que apostéssiu per algun 
espectacle.. 
 
David Palomera. Això ja s’ha fet.. i el tema de la neteja també.. potser és una feina que no 
l’han de fer ells, com a comissió... 
Cal aconseguir una programació consensuada amb tothom. 
 
Alcalde. Dóna les gràcies i aixeca la sessió. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar,  l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21:25 hores, 
de la qual estenc aquesta acta com a secretari que ho certifico. 
 
 
 
L’alcalde,       La secretària, 
Joan Carles Solé Latorre     Cristina Torrents Estorch       
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