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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 2 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 30 de GENER de 2017 
 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de Gener de 2017 
Inici:  20.00 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó (CIU) 
Elisabet Segura (CIU) 
Marcos Blázquez (CIU) 
Martí Daban (CIU) 
Àngel Rusiñol (CIU) – s’incorpora al punt de Precs i Preguntes. 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 

 
ORDRE DEL DIA 

 
I- PART RESOLUTIVA 

 
 

- Dictàmens de la Comissió Informativa del Ple del 23.01.17 
 
1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors 

 
Acta Ple Ordinari de 18 de juliol de 2016. 

 
2- Dictàmens de la Comissió Informativa del Ple  
 
 

Alcaldia 
 

 2.1 Sotmetre a ratificació del Ple el Decret 604/2016 relatiu a la Secretària 
Accidental. 
 
2.2 Aprovació celebració dies Mundials i/o Internacionals 
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Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme 
 
 2.3 Modificació OOFF Nº 1 reguladora de l’Impost Sobre Bens Immobles 2017 

 
Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 
 
 2.4 Licitació mòdul 3 Parc Joan Maragall 

 
Acció Social – Atenció a les persones – Ocupació 
 
 2.5 Aprovació definitiva de les Bases Monoparentals reguladores de 

subvencions sobre l’ IBI 
 

 
II- PART DE CONTROL 
 

3.1  Moció presentada per CDC per a la introducció de nous beneficis fiscals  
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
3.2 Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm. 562 al 617 del 2016  i 

del núm. 1 al 24 del 2017 
 

3.3 Donar compte de les Actes de la JGL 
 

 Acta del 14 de novembre de 2016 
 Acta del 28 de novembre de 2016 
 Acta del 12 de desembre de 2016 
 Acta del 21 de desembre de 2016 

 
 

3.4 Precs i Preguntes. 
 
I- PART RESOLUTIVA 

1- Aprovació de les actes de la sessions anteriors 
 
Acta Ple Ordinari de 18 de juliol de 2016. 

 
INTERVENCIONS: 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Aquesta és la que va quedar esmenada perquè li faltava una part, per tant, ja que està 
inclosa, l’aprovaríem. 
 
VOTACIÓ:  
S’aprova per unanimitat.  
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 
2017 

2.1 Ratificació del Decret d’Alcaldia 604/2016 de nomenament de la Secretària 
Accidental i Suplent 

 
Vist el Decret d’Alcaldia 358/2016 de data 18 de juliol de 2016, de nomenament de la 
Secretària Accidental i el posterior Decret de l’Alcaldia 378/2016 de 21 de juliol de 
2016. 
 
Donat que hi s’ha produït una jubilació en una de les persones nomenades en aquest 
últim Decret, i vista la necessitat de cobrir aquesta vacant en la suplent de la 
Secretària Accidental. 
 
Es proposa al Ple de la corporació la ratificació del següent Decret de l’Alcaldia: 
 
“””””” 

Decret núm.: 604/2016 

Caldes d’Estrac, 23/12/2016 

 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia núm.358 de data 18 de juliol de 2016 es va proposar el 
nomenament de secretària accidental a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
per cobrir l’absència per vacances, de la secretària d’aquest Ajuntament, la senyora 
Montserrat Baulas Bordes, a les funcionàries de carrera: 
 

Primera suplent Sandra Herce Obiols 
Segona suplent Núria Solà Vives 

 
Per Decret d’Alcaldia núm.378 de data 21 de juliol de 2016 es va modificar el Decret 
núm.358 de 18 de juliol de 2016, en el sentit que la proposta del dit nomenament de 
secretària accidental fos genèrica, és a dir, per totes les possibles absències de la 
senyora Montserrat Baulas Bordes. 
 
Com sigui que la segona suplent que es va nomenar s’ha jubilat, és necessari fer un 
nou nomenament. 
 
Legislació aplicable 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s‘aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.  
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya.  
 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú.  
 Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 

reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 Conveni Col·lectiu del personal laboral/acord de condicions de treball del 
personal funcionari de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. 
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En base a les facultats que tinc conferides per la normativa vigent.  
 
 
RESOLC  
 
Primer.- Proposar el nomenament de secretària accidental a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, per cobrir totes les possibles absències de la nova titular del 
lloc de treball de secretària intervenció, la senyora Montserrat Baulas Bordes, a favor 
de la senyora Sandra Majó, perquè reuneix els requisits previstos en la normativa 
legalment vigent i, que són els següents: 
 
 Personal funcionari de carrera. 
 Personal de la pròpia Corporació. 
 Personal suficientment capacitat per a l’exercici de les funcions per a les quals 

s’encomana substituir a la titular del lloc de treball esmentat.  
 

Com és el personal que tot seguit es relaciona: 
 
Primera suplent Sandra Herce Obiols 

NIF 38833584Q 
Complement a determinar 

Segona suplent Sandra Majó Tur 
NIF 77610987V 

Complement a determinar 

 
 
Segon.- Determinar que es faci efectiu el complement que correspongui per a 
l’efectivitat de la substitució. 
 
Tercer .- Comunicar a la Direcció General Administració Local els dies d’absència de 
la titular del lloc de secretària intervenció als efectes corresponents. 
 
Quart.- Comunicar aquest decret a les persones interessades, als efectes 
corresponents.  
 
Cinquè.- Donar compte del present decret al Ple, en la primera sessió que celebri. 
 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el 23 de desembre de 2016””””””””””” 
 
Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 ha 
dictaminat favorablement, amb l’assentiment dels regidors d’ERC-AM i del PSC-CP, 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres.  
 
ACORDS 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 604/2016 de data 23 de desembre de 2016, de 
nomenament de la Secretària Accidental i la seva suplent. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Alguna consulta? No? Doncs queda ratificat. 
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VOTACIONS: 
És ratifica l’acord per unanimitat. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 
2017 
 
2.2 APROVACIÓ DEL CALENDARI DE CELEBRACIÓ DELS DIES MUNDIALS I/O 
INTERNACIONALS 
Antecedents 
Les Nacions Unides és l'organisme responsable de regular els dies internacionals a 
petició dels estats membres. 
Les celebracions de l'ONU tenen com a objectiu contribuir, a tot el món, al compliment 
dels objectius de la Carta de les Nacions Unides i sensibilitzar al públic sobre temes 
polítics, socials, culturals, humanitaris, o relacionats amb els drets de l'home. 
Aquestes celebracions de l'ONU han estat en la seva majoria decidides per 
l'Assemblea General. Unes altres han estat creades per institucions especialitzades 
del sistema per atreure l'atenció del públic sobre temes específics. 
Els Dies Internacionals actuen com a “pretext” per desenvolupar accions específiques i 
cridar l'atenció sobre els programes i activitats de les Nacions Unides.  
Vist que existeix una celebració per a cada dia de l’any assenyalat per la ONU.  
Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 ha 
dictaminat favorablement, amb l’assentiment dels regidors d’ERC-AC i del PSC-PM, 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament que prengui els següents  
ACORDS 
PRIMER.- És voluntat d’aquest Ajuntament celebrar els dies mundials i/o també els 
internacionals dedicats a assumptes que ens afecten i pels quals hi tenim especial 
interès: 
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GENER 30/01 DIA MUNDIAL DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU  
MARÇ  08/03 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA  
MAIG  01/05 DIA DEL TREBALL 

17/05 DIA INTERMACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA  
21/05 DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSITAT CULTURAL.  
 

JUNY  05/06 DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
14/06 DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG 
28/06 DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL GAI 

OCTUBRE: 01/10 DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN  
19/10 DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
 

NOVEMBRE: 08/11 DIA EUROPEU DE LA JOVENTUT  
20/11 DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA  
25/11 DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LA 

DONA  
DESEMBRE: 01/12 DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA 

20/12 DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARITAT HUMANA (ONU) 

 
 

SEGON.- Publicar al web de l’Ajuntament la llista dels dies de les celebracions 
escollides. 
 

Alcaldessa Rosa Pou( ERC-AM): 
Introdueixo una mica com ha anat la cosa.  
En un ple se’ns va demanar que una mica organitzéssim el tema d’aquests dies que 
commemoràvem, perquè no fos improvisat.  
Es va quedar que faríem una reunió per parlar-ho, i el que vam fer nosaltres és 
canalitzar-ho des de l’àrea de cultura. Ens va semblar que era el més adequat.  
Es va enviar als tres portaveus.  
En el meu cas, vaig  jo ho vaig fer extensiu no només no només als regidors sinó 
també a la gent de la secció local, perquè tothom pogués dir la seva, perquè és un 
tema de consens, i a partir d’aquí vam respondre.  
El PSC no sé massa com es van organitzar.  
Des de Convergència hi ha el desacord perquè es diu que havíem quedat que faríem 
una reunió i no els ha semblat bé que s’hagi passat un correu per decidir-ho.  
La nostra intenció era que després, a la comissió informativa, es podia fer un 
intercanvi d’idees i valorar quins dies, però passo la paraula al Sr. Joaquim Arnó 
perquè ens digui la seva. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Això parteix d’una moció que vam presentar el nostre grup en el plenari.  
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En aquesta moció es parlava de sotmetre-ho a consideració de la junta de portaveus, 
que ni s’ha reunit. De fer-ho extensible també a la resta d’entitats i evidentment, fer-ho 
participatiu.  
El que si que ens vam queixar és que en el moment que se’ns va dir, i per cert, diu 
establir que els acords, i això vam votar-ho tots, sempre hauran de ser per consens i 
unanimitat. Aquesta unanimitat no existeix, no pel fons, perquè al final nosaltres 
demanàvem precisament que es regulés això, sino les formes. I les formes son 
importants com el fons.  
El fet de rebre una notificació impersonal que no és de cap polític, sino de personal 
administratiu i tècnic, en la qual se’ns diu escolti’m, tenen fins a tal data per dir alguna 
cosa, doncs ens semblava que no era el correcte.  
Així ho hem contestat, i vam dir escolta’m, segons l’acordat amb l’alcaldessa, vam dir 
que caldria concretar una reunió.  
A partir d’aquí, si la reunió inicial és la que ha d’establir les normes de funcionament 
de la comissió, del comportament, s’estableix que s’ha de fer de forma telemàtica, o 
presencial, les formules de treball entenem que s’han d’establir en una reunió, i 
s’hagués pogut exposar els objectius en si.  
Ha estat molt impersonal. Nosaltres no els discutirem, ja el divendres a la comissió 
informativa no teníem ganes de discutir, simplement no és el que es va acordar, no és 
arrel d’una petició que vam realitzar sino d’una moció que va ser aprovada per tots els 
grups municipals i que especifica el que diu i és el que s’ha de portar a terme.  
A partir d’aquí, ho han fet, entenem d’una forma poc elegant, permeti’m que ho digui, 
sense entrar a discutir qui, què i de quina manera. Al nostre entendre no és el que es 
va acordar, insisteixo, no és el que es pretenia amb la moció i òbviament nosaltres no 
podem estar-hi d’acord.  
Entenem que una de les contestes és que com tenim molta feina, no volem fer 
reunions supèrflues o perdre el temps amb aquest tipus de reunions, però nosaltres 
creiem que és una inversió perquè al final estableixen ponts de diàleg que ens 
permeten sobre tot, regular una mica el comportament de la institució política de 
l’ajuntament, del consistori, que som tots.  
A partir d’aquí, nosaltres acceptarem el que vostès proposin, evidentment, però 
nosaltres també cada vegada que creiem necessari introduir una nova via, farem una 
moció, i per tant, aquella feina que ens volíem estalviar, probablement, sigui més 
feixuga.  
Insisteixo, encara som a temps de deixar l’assumpte damunt de la taula, fer com toca 
fer-ho, amb ganes de col·laborar i treballar, i fer-ho inicialment de forma presencial, 
com s’han de fer les coses a l’administració i a partir d’aquí, estem a la seva disposició 
per si un dels dies que proposen i volen establir, necessiten la nostra col·laboració, la 
tindran plenament. Gràcies.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (CIU): 
Doncs com que ja ho vam discutir llargament a la comissió informativa, si els sembla 
passem a votar.  
Espero que l’any vinent ens puguem entendre telemàticament o de la manera que 
sigui i puguem decidir entre tots els dies.  
Estan convidats a fer noves propostes i a participar de totes les propostes que 
s’aprovin avui.  
Passem a votació.  
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VOTACIÓ: 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
El nostre vot és favorable. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
El nostre vot és en contra. 
Vull deixar en acta que no és pel fons sinó per la forma. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
D’acord.  
 
VOTACIONS: 
Queda aprovat per 6 vots a favor (4 ERC-AM + 2 PSC-CP) i 4 vots en contra de CIU. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 
2017 
 
2.3 Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal nº 1 -  2017  
 
Antecedents 
 
Les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les Entitats 
locals poden exercitar les potestats que, en matèria de tributs locals, la Llei Estatal els 
confereix.  
 
Davant la necessitat d’introduir determinades modificacions en les ordenances, no 
solament, en allò que afecta l’increment de percentatges previstos a la Llei, si no 
també a les adaptacions necessàries conseqüència de la normativa legal vigent i a les 
que la pràctica de la gestió realitzada aconsella.  
 
Vist l’informe emès per la intervenció secretària interventora en el qual es constata que 
examinat el projecte de modificació de l’ordenança formulat per l’alcaldia d’aquest 
Ajuntament per a regir durant l’exercici 2017 és conforme a la normativa reguladora.  
 
Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 ha 
dictaminat favorablement, amb l’assentiment dels regidors d’ERC-AC i del PSC-PM, 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
Legislació aplicable 
 
Vist el procediment determinat en els arts.15 a 19 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).  
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ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7è de l’ordenança fiscal 
núm.1,  reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, el text de la qual s’adjunta a 
aquesta proposta i substitueix el text de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles del mateix número aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el 
26 d’octubre de 2015 quedant redactat en els termes següents:  
 
“””””Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,84 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 
per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 0,62 per cent.  
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  “”””””” 
 
Primer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar al 
Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegra de les 
modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’1 de març de 2016. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Comentar, aclarir una mica el que ha llegit la Montserrat.  
L’increment del 1,07 que és el 7% de valors cadastrals del municipi, que això ho 
publica l’Estat, queda compensat amb una reducció del tipus de gravament que 
passarà del 0,88 al 0,84 quedant així l’increment a la factura del contribuent en el 2% 
que està en línia del que ja vaig anunciar al pressupost quan es va presentar en el seu 
dia pel 2017.  



 

10 
 

Això es tradueix en un increment de recaptació de 32.000€ amb valors absoluts.  
Bona part d’aquests diners seran per temes socials, una part per la bonificació per les 
famílies monoparentals, i d’altres increments que hem efectuat a serveis socials 
respecte l’any anterior. Una mica és això.  Si hi ha algun dubte o alguna cosa a 
comentar... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si. Després d’analitzar el pressupost i òbviament les ordenances, que normalment 
s’aproven abans de fer el pressupost, ja hi havia aquesta previsió.  
Si que és cert que aquest any ha sigut excepcional pel fet que no hi havia aprovada la 
llei de pressupostos de l’estat i per tant, com no hi havia govern no la podien aprovar. 
Finalment s’ha pogut aprovar, i com a excepció permetien que fins al primer trimestre 
del 2017, es pogués fer les modificacions de l’IBI que poguessin ser aplicades de 
forma retroactiva fins a principi d’any.  
El que passa és que precisament per això, cada any es varien i es poden variar en 
funció una mica de les necessitats de cada municipi, i quan veiem un increment de 
32.000€ i representa aquest 2% efectiu de l’impost, home, després d’haver analitzar 
que hi ha increments substancials de previsions com pot ser les plusvàlues o l’ICIO, 
que està previst que hi hagi un increment molt, molt elevat, nosaltres creiem que no 
tocaria pujar un 2%.  
I més tenint en compte que aquest 2% l’hauríem pogut compensar de forma immediata 
ja que 32.000€ és molt menys del que hauria pogut pagar la llicencia d’obres si 
l’haguessin aplicat correctament i l’haguessin demanat, que no en té, del Santema 15 
(min.18.09).  
S’haguessin pogut estalviar una pujada d’IBI en aquestes circumstancies que 
permetin, després d’analitzar el pressupost, no és cert que vagi tot a serveis socials, ja 
que com vam poder comprovar a la discussió dels pressupostos, l’increment en acció 
social no és d’aquest import sino bastant menor.  
Per tant, el nostre vot en aquest punt no pot estar d’acord, no li donarem el nostre 
suport i el nostre vot serà contrari. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Un parell de temes.  
En el 2015 vostès van proposar en el seu mandat i és el que es va acabar efectuant 
de cara al 2016, amb el consens val a dir també, de la resta de formacions polítiques, 
que va ser una pujada del 2,8%. Estem parlant que ara passem a un 2%.  
Recordar també que l’IPC d’aquest any, encara estem pendents que es publiquin els 
valors oficials, però estarà al voltant del 1,5 i 1,7%. Això vol dir que congelar els 
ingressos, deixar un 0% seria perdre poder adquisitiu.  
I bé, en quant a beneficis socials, hem fet i farem millores substancials, que tampoc 
ara cal exactament treure la relació, però ja li passaré.  
Treure temes així per mi no estan relacionats, que si preveiem tenir més ingressos de 
plusvàlues o temes de llicencies urbanístiques, cada any ha tingut la seva i no anirem 
a analitzar el 2015 que es podia haver fet millor per no tenir que pujar el 2,8 que al 
final es va pujar.  
També recordar que aquest any pagarem 600.000€ per amortitzacions i interessos de 
crèdits gràcies als préstecs que s’han agafat en el passat i això ho hem de pagar ara i 
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no es va tenir que pagar anys anteriors, una bona part. Per tant, bé, hem de recordar 
totes les dades. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si, però jo també li recordaré que el pressupost l’han quadrat i és assumible, les 
amortitzacions corresponents, i òbviament el que féssim al 2015 s’ha relacionat amb 
els ingressos del 2015 i el que es fa al 2016 està relacionat amb els ingressos del 
2016 i el que es fa al 2017 està relacionat amb els ingressos del 2017.  
El que està clar és que les previsions del 2015 amb una sèrie de conceptes i que tots 
estan relacionats, perquè al final la caixa és única i lo que no ens ve d’un costat ve de 
l’altre, recordem que portem taxes impositives congelades des de que vam accedir al 
2007 a govern i s’han congelat i es mantenen congelades, per tant, tampoc s’han 
revisat totes al 1,5% com es sol fer a altres ajuntaments.  
Per tant, és una opció, pujar l’IBI i no tocar altres. Però vista la previsió d’increment, 
insisteixo, de previsió plusvàlues i sobre tot d’impostos directes com pot ser l’impost de 
construccions, creiem que aquest estalvi l’haguessin pogut fer, insisteixo, només 
aplicant correctament els ingressos que ja tenen al seu abast.  
A partir d’aquí, son discussions filosòfiques també, no? Però és la nostra posició. I la 
llista d’accions socials ja les vam poder veure el dia del pressupost i les vam esmentar. 
A partir d’aquí, si té més detalls, excel·lent que ens els pugui fer arribar.  
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
De fet no afegiria gaire res més. Estem publicant periòdicament cada dos mesos els 
estats de crèdits a llarg termini, romanents de tresoreria, creditors, deutors, tot això ho 
estem reduint.  
No  estem fent inversions faraòniques ni inversions de noves infraestructures que en el 
passat es van poder fer o es van fer, més ben dit, i ara no ho  estem fent. Per tant, em 
podria qüestionar si estiguéssim destintant els diners en algo que no estigués d’acord, 
quan parlem d’això, ja ho veurem.  
De moment estem posant ordre als números i sanejant l’economia. I aquí no hi ha res 
més a afegir. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Només afegir que des que es tanquen els exercicis del 2012 amb superàvit es dóna 
per fet que estan sanejats, eh? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Sanejar, sempre es pot sanejar.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Mai està prou net.  
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Mai està prou net. I estem amb números, amb tants per cents de crèdits a llarg termini 
que és desaconsellable estar així, però tampoc entrarem al detall d’això.  
Estem aprovant un augment per aquest any, també comentar que quan un govern 
entra, ha de fer girs i canvis de rumb que impliquen algo més d’inversió i ja està.  
En els propers anys esperem que no es tingui que pujar més del necessari.  
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Passem a votació. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
A favor. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
En contra. 
 
VOTACIÓ: 
Queda aprovat per 6 vots a favor (4 ERC-AM + 2 PSC) i 4 vots en contra de CIU. 
(24:00) 
 
  
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 
2017 
 
2.4  LICITACIÓ MÒDUL NÚMERO 3 DEL PARC JOAN MARAGALL 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac promou la contractació per a la concessió 
administrativa de l'ús privatiu d'un dels espais de domini públic ubicats al Parc de Joan 
Maragall, com a establiment polivalent, l’explotació del qual li correspon a l’Ajuntament 
per competència pròpia. 
El Mòdul de titularitat municipal que es treu a licitació és el següent: 
 
MÒDUL 3 

 
SERVEIS 

 
SUPERFÍCIES 

 
CÀNON 
INICIAL 

 
CÀNON 
ANUAL 

 
Parc Joan 
Maragall 

   
Polivalent 

Local        11,30m2              
Terrassa  23,00m2 

 
1.250,00€ 

 
3.500,00€ 

 
Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 ha 
dictaminat favorablement, amb l’assentiment dels regidors d’ERC-AC i del PSC-PM, 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
Legislació aplicable 
 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 
 Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre. 
 Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat pel Reial Decret 1373/2009, 

de 28 d’agost. 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació per a la concessió 
administrativa de l'ús privatiu d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan 
Maragall. 
 
 
MÒDUL 3 

 
SERVEIS 

 
SUPERFÍCIES 

 
CÀNON 
INICIAL 

 
CÀNON 
ANUAL 

 
Parc Joan 
Maragall 

   
Polivalent 

Local        11,30m2              
Terrassa  23,00m2 

 
1.250,00€ 

 
3.500,00€ 

 
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regiran aquesta nova contractació.  
 
Tercer.- Sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona i al Perfil del Contractant als efectes de possibles 
reclamacions. Cas que no es formulin al·legacions, els plecs s’entendran aprovats 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
 
Quart.- Obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l’esmentada contractació, 
simultàniament a la informació pública, que es tramitarà de forma ordinària i que es 
durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que estableixen els articles 
157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Cas que es presentin al·legacions 
la licitació restarà ajornada fins a la seva resolució. 
 
INTERVENCIONS 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, tal com diu el titular, estem licitant el mòdul 3, un altre cop, de cara a ser l’ultima 
vegada amb un cànon anual de 3.500€ i un inicial de 1.250€ com a l’anterior licitació. 
Quan tinguem els altres mòduls en reversió, pel proper ple o pel següent, traurem el 
mòdul 5 i 6 per poder acabar tot el tema del parc. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Bé, esperem que a la tercera vagi la vençuda. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Esperem que sigui així.  
Passem a votació. No sé si estem tots d’acord? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si, si. 



 

14 
 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si. 
 
VOTACIÓ: 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 
2017 
 
2.5 APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS 
SOBRE LA QUOTA LÍQUIDA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, 
CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A FAVOR DELS TITULARS DE 
FAMÍLIES MONOPARENTALS, I CONVOCATÒRIA PER AL SEU ATORGAMENT 
 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió ordinària de 7 de novembre de 
2016, va aprovar inicialment el text d’unes bases específiques per sol·licitar i atorgar 
subvencions de la quota de l’IBI per a famílies monoparentals.  
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 25 
de novembre de 2016. Durant el termini d'exposició pública no s’han presentat 
al·legacions. 
Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 ha 
dictaminat favorablement, amb l’assentiment dels regidors d’ERC-AC i del PSC-PM, 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
Legislació aplicable 
 
Arts.124 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
 
Articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
ACORS 
 
Primer.- Aprovar definitivament les bases específiques per sol·licitar i atorgar 
subvencions reguladores de subvencions sobre la quota líquida de l'Impost sobre Béns 
Immobles, corresponent al domicili habitual, a favor dels titulars de famílies 
monoparentals, amb les esmenes introduïdes d’ofici al text definitiu següent: 
 
BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE LA 
QUOTA LÍQUIDA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL 
DOMICILI HABITUAL, A FAVOR DELS TITULARS DE FAMÍLIES 
MONOPARENTALS 
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1.- Objecte 
Primera.- Objecte L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les 
persones titulars de família monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota 
líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual. 
 
2.- Finalitat 
Finalitat La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les 
persones titulars de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació 
establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als 
subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars 
de família nombrosa. 
 
3.- Règim jurídic 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com 
tenen caràcter no devolutiu. 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases 
serà el de concurrència pública no competitiva. 
3. A aquests efectes i, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei general de 
subvencions i, atesa la naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores 
l’obligació continguda a l’article 189.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
Pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
4.- Persones destinatàries 
Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental que 
constin, respecte el seu domicili habitual,  com a propietàries, copropietàries, 
usufructuàries dels béns immobles, i arrendatàries que suportin el pagament de l’IBI 
corresponent. 
 
5.- Conceptes 
A l'efecte de l'atorgament de la subvenció, s’entendrà: 
 Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la 
normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció. 
 Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual 
s’ha reconegut la condició de família monoparental. 
 Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària 
en el moment de meritar-se la quota subvencionada. 
 
6.- Condicions i requisits 
Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació 
de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de 
2017. 
 
Estar empadronat/da l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció i al municipi amb 
una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data d’aprovació 
d’aquestes bases. 
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Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual a 
data 1 de gener de 2017. 
 
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta 
d'administracions i amb la Seguretat Social. 
 
7.- Quantia de la subvenció 
L'import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota líquida de 
l'impost sobre béns immobles de l'habitatge habitual, corresponent a l'exercici en que 
es publica la convocatòria. 
 
La quantia de la subvenció serà com a màxim del 40% del rebut de l’IBI 2016 sempre 
que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 60.000 euros i 
constitueixi l'habitatge habitual de la família monoparental. 
 
No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit disponible. 
 
Aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de 
sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària 
aprovada per a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les 
ajudes entre totes les persones beneficiàries d’aquesta subvenció. 
 
La sol·licitud de subvenció de família monoparental serà incompatible amb qualsevol 
altra bonificació de l’ordenança fiscal núm. 1. 
 
8.-Sol·licituds i termini 
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
En les sol·licituds haurà de constar: 
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
b) Petició concreta de la subvenció. 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en 
cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta 
acreditativa de la discapacitat. 
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, 
segons model establert a tal efecte. 
g) Fotocòpia del contracte de lloguer on consti la repercussió de l’IBI al llogater. 
h) Data i signatura de la persona sol·licitant. 
 
En el cas de llogaters del seu domicili habitual als quals el propietari repercuteix en la 
renda del lloguer l'impost sobre béns immobles, la còpia del contracte de lloguer de 
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l'habitatge habitual vigent a 1 de gener, data de meritació de la quota subvencionada, i 
la còpia dels rebuts de l'any fins al mes anterior a la data de publicació de la 
convocatòria on consti expressament la repercussió de l'impost. Si s'ha produït canvi 
de domicili durant l'exercici, còpia del nou contracte i còpia dels rebuts amb la 
repercussió de l'impost. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de 
la subvenció. 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el 
compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat 
que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció.  
 
9.- Resolució de les sol·licituds 
L'atorgament es resoldrà per la Junta de Govern Local, a proposta de la comissió de 
valoració formada per l'alcaldessa, la regidora de Serveis Socials, i la treballadora 
social. 
 
Efectuada la valoració per la comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a 
l’òrgan competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen 
les Bases d’execució del pressupost vigent. 
 
El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les 
persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
10.-Incompatibilitats 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte 
de família nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, 
sobre la quota d’aquest impost, es puguin reconèixer. 
 
11.- Crèdit pressupostari 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al 
pressupost municipal vigent en funció de la dotació. 
 
12.- Justificació i pagament 
L'Ajuntament verificarà el pagament de l'impost sobre béns immobles de l'exercici de 
la convocatòria, mitjançant certificat de l'ORGT en el cas dels titulars propietaris del 
domicili habitual, així com el dels propietaris de l'habitatge llogat. 
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Es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat pel 
beneficiari en el model normalitzat. 
 
13.- Regim sancionador 
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al regim sancionador que 
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general 
pressupostària i la Llei general tributària. 
 
L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
14.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa 
municipal general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 

 
Segon.- Aprovar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions 
per a suport de les famílies monoparentals per a l'any 2017, en els termes següents: 
 
- La convocatòria es regeix per les bases reguladores. 
- El termini per a presentar les sol·licituds és des de la publicació de la convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de març de 2017, 
inclusivament. 
- Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Plaça de la Vila, s/n, 08393 
de Caldes d’ Estrac, adjuntant còpia autenticada dels documents següents:  
 
 Fotocòpia del títol de família monoparental. 
 Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la 

discapacitat, en cas que hi hagi membres de la família monoparental amb 
discapacitat o de la targeta acreditativa de la discapacitat. 

 Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 

 Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció 
degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva 
persona representant, segons model establert a tal efecte. 

 Fotocòpia del contracte de lloguer on consti la repercussió de l’IBI al llogater. 
 
- En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es 
farà en el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Tercer .- Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Amb l’aprovació d’aquestes bases, la finalitat era eliminar la possible discriminació que 
hi havia entre les famílies nombroses amb les famílies monoparentals.  
Simplement lo que s’ha fet és incloure uns termes concrets que pugin incloure a 
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aquesta tipologia de família per tal que ells també es puguin beneficiar d’aquesta 
subvenció.  
Com ja vam parlar a la comissió informativa, ja us vaig explorar una mica per sobre 
quins eren els canvis, no sé si teniu algun dubte més. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Aquest és un compromís que vam prendre per les ordenances fiscals del 2016 a 
proposta del grup d’ERC i en el marc dels pressupostos del 2016 tot i que les nostres 
pressupostos no van ser aprovats. Ara continuem compromesos malgrat els canvis de 
govern i de rumb, si és que n’hi ha, del nou equip de govern. Nosaltres complim els 
compromisos que acordem siguin o no signats. Per tant, el nostre vot serà favorable.  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
El nostre vot també serà a favor.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Perfecte. 
 
VOTACIONS: 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
II- PART DE CONTROL 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Abans que ens llegeixi la moció, li aclareixo que havien dit a la comissió informativa, 
com no teníem la moció que vam quedar que ho entraríem conjuntament, recorda que 
va dir “si us sembla, la fem conjuntament”. Però va arribar dimecres quan ja havíem de 
passar la convocatòria pel ple d’avui, hi havia alguns punts que no ens acabaven 
d’agradar com estaven expressats o cap a on tiraven i vam dir és igual, que l’entrin i 
després ja ho parlem. 
  
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Hi ha alguna esmena en algun punt, en parlem.  Tal com vam dir, siguin conscients de 
quan es pot portar a aplicació. La moció, tal com vam dir a la comissió informativa, és 
prendre consideració i per tant, un compromís, de poder enllestir aquests beneficis 
fiscals en el 2016 per poder ser aplicats en el 2017. (llegeix la moció).  
 
3.1 MOCIÓ  PER LA INTRODUCCIÓ DE NOUS BENEFICIS FISCALS A L’IMPOST 
SOBRE l’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, proposa 
al Ple Municipal la següent: 
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MOCIÓ  PER LA INTRODUCCIÓ DE NOUS BENEFICIS FISCALS A L’IMPOST 
SOBRE l’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Atès que l’actual Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa 
Urbana porta més d’un dècada sense ser reformat., mantenint el text existent 
d’aleshores. 
 
Tant sols en època de crisi, i en l’anterior mandat, es va procedir a aplicar les mesures 
d’excepcionalitat, consensuades amb l’ORGT, òrgan de gestió en la matèria de 
l’Ajuntament de Caldes, referides a l’exempció de l’impost derivades de les 
transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament 
de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació 
de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats 
de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris, també en procediment d'execució 
hipotecària notarial o judicial, i tant sols en els casos en que no es disposes d'altres 
béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. 
 
Durant aquests anys de crisi, els ingressos han estat previstos amb mesura i 
precaució i els resultats han estat modestos. 
 
Vist que en l’actual pressupost, la previsió d’ingressos en aquest impost és del gairebé 
del 10% del pressupost corrent, amb un alt increment respecte a anys anteriors. 
 
Vist que les mesures de millora dels ingressos municipals, dutes a terme en els dos 
mandats anteriors, han fructificat, permetent uns ingressos estables, en especial del 
patrimoni municipal. 
 
Creiem del tot necessari consolidar mesures que afavoreixin a les famílies del nostre 
municipi amb beneficis fiscals aplicats als impostos municipals, contemplats en la llei 
d’Hisendes Locals, ja que en bona mesura, molts altres d’aquests beneficis ja es 
contemplen en les taxes i preus públics municipals, així com en els serveis prestats 
per l’administració pública 
 
I vist que la Llei d’Hisendes Locals, que al llarg del temps s’ha anat adaptant a les 
circumstàncies, en el seu darrer Text refós, article 108.5, permet aquest tipus de 
bonificacions. 
 
Per aquest motiu proposem els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER-Incloure el següent redactat a la Ordenança Fiscal núm. 4, Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en el seu article 6è. 
Bonificació de fins el xx% (X perquè caldria verificar el percentatge a aplicar) de la 
quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o 
constitució de drets reials de gaudiment limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu 
per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els conjugues i els ascendents 
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i adoptants. 
 
SEGÒN-Establir que la bonificació sigui consensuada amb les forces polítiques del 
Consistori, podent arribar fins el 95%, si fos del cas. 
 
TERCER- Aplicar la nova bonificació en l’exercici en curso en tot cas, a l’exercici 
següent. 
 
(Min 33.54) 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM):  
Tinc la paraula? D’acord.  
Deixant de banda els antecedents perquè també els podríem discutir a cada paràgraf, 
si li sembla anem pels acords.  
Vagi pel davant que com vam parlar a la comissió informativa, des d’aquest govern hi 
ha una voluntat de revisar aquest tema, d’establir bonificacions, beneficis fiscals en 
aquesta línia. Per tant, el primer punt ens sembla del tot correcte. A més a més, com 
deia vostè, el redactat és proposat per la Diputació.  
Referent al segon punt, aquí modificaríem una mica, perquè parla d’establir que la 
bonificació sigui consensuada amb les forces polítiques del consistori. Voluntat de 
consens hi haurà però això no vol dir que estigui garantit. Potser que no ens posem 
d’acord amb el percentatge i per tant, al final, s’ha de tirar endavant si arriba el 
moment, sense potser el consens per unanimitat. Que això és el que sembla que hi 
haurà aquí. Per tant, nosaltres és treballar amb la intenció que hi hagi consens.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Respecte a aquest punt, no vam posar unanimitat precisament per això. Se suposa 
que el consens es busca, altre cosa és que es trobi.  
 
(Min 35.24) 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si s’entén així, perfecte.  
Per últim, nosaltres estaríem d’acord amb els dos primers punts, però en el tercer no 
podem estar d’acord perquè no podem amb les revisions de verificacions que hem fet, 
no es pot fer una unificació de forma immediata com es proposa aquí. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
No, en el redactat mateix ja ho hem rectificat.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
La moció que tenim és diferent de la que has llegit 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Sr. Arnó- a si?  
 
(Min 36.15) 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
A l’acord, al tercer punt posa “Aplicar la nova bonificació de forma immediats, i a poder 
ser en l’exercici en curs, del 2017”. 



 

22 
 

 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Quan l’he acabat de llegir, he fet la rectificació que seria pel 2018 perquè a la comissió 
informativa ja vam dir que no podria ser pel 2017.  
 
(Min 36.23) 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Jo com tenia aquí l‘anterior, que és la que vaig rebre, en tot cas estem d’acord que per 
plaços no pot ser que sigui en el corrent any, que serà pel 2018. Aleshores, en quant 
als punts. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
En quant al redactat, jo li faria una proposta. Si el redactat creuen que s’ha de canviar 
alguna cosa, per no discutir aquí que estaríem una bona estona, si els sembla podem 
aprovar la moció pendent de que els antecedents es rectifiquin. 
 
(Min 37.02) 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
O aprovem la moció sense antecedents o els pactem. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo penso que, com aquesta bonificació no es podrà fer efectiva fins 1/01/2018, no ens 
corre pressa aprovar-ho avui. Per tant, jo ho deixaria sobre la taula perquè aquest 
aspecte si que mereix junta de portaveus, si us sembla ho fem, la redactem tots junts i 
la posem com decidim. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Hi estem d’acord. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC): 
Si estem tots d’acord, votem deixar-la sobre la taula?  
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
si 
 
alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
D’acord, doncs la deixem sobre la taula. 
 
VOTACIONS: 
S’acorda per unanimitat deixar la moció sobre la taula. 
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 R COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DES DEL NÚMERO 509 AL 561  DE    
 

562 23/11/2016 1795/2016 
CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI Nº 11 
DEL 28/11/2016 

563 23/11/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
45 

564 23/11/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
46 

565 23/11/2016 1836/2016 
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE C/ 
MAJOR, 36  2-2 

566 23/11/2016 1814/2016 CONVOCATÒRIA JGL 28/11/2016 

567 29/11/2016 831/2016 

AJUT D'APRENENTATGE JOVES "FENT 
CAMINS" - NOVEMBRE 2016 CRISTIAN 
CERQUEDA 

568 29/11/2016 1859/2016 
BAIXA D'OFICI PER CADUCITAT EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

569 01/12/2016   RETENCIÓ DE SOU 
570 01/12/2016   RETENCIÓ DE SOU 

571 02/12/2016 1528/2016 
DELEGACIÓ D'ALCALDIA PER ABSÈNCIA 
DEL MUNICIPI 

572 07/12/2016 1884/2016 

CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE PLE EXTRAORDINARI Nº 
12  

573 07/12/2016 1884/2016 
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI 
DE LA VENDA AMBULANT NO SEDENTÀRIA 

574 07/12/2016 1883/2016 CONVOCATÒRIA JGL 12/12/2016 

575 09/12/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
47 

576 09/12/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
48 

577 09/12/2016   CANVI DESTINACIÓ 

578 14/12/2016 1884/2016 
CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI Nº 
12 DEL 16/12/2016 

579 15/12/2016 1528/2016 
DELEGACIÓ D'ALCALDIA PER ABSÈNCIA 
DEL MUNICIPI 

580 15/12/2016   
MODIFICACIO DE CREDIT NUM 8 PER 
TRANSFERENCIA DE CREDITS 

581 15/12/2016   
MODIFICACIO DE CREDIT NUM 9 PER 
GENERACIO DE CREDIT 

582 15/12/2016   RESPOSTA RECURS 

583 15/12/2016 1941/2016 

RESERVA SALA FABRIQUETA PER 
EXPOSICIÓ DE PINTURA-DEL 16 AL 23 DE 
DESEMBRE DE 2016 

584 15/12/2016 1936/2016 
RESERVA SALA CULTURAL PER FESTA 
D'ANIVERSARI - 07/01/2017 

585 16/12/2016 1912/2016 
CONVOCATÒRIA JGL EXTRAORDINÀRIA 
21/12/2016 
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586 16/12/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS 
O/16/49 

587 16/12/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS 
O/16/50 

588 19/12/2016 16055053 ACORD INCOACIÓ 
589 19/12/2016 16056200 ACORD INCOACIÓ 
590 19/12/2016 16056984 ACORD INCOACIÓ 
591 19/12/2016 16058250 ACORD INCOACIÓ 
592 19/12/2016 16057167 PROPOSTA SANCIÓ 

593 19/12/2016 1955/2016 
PARELLA DE FET - INSCRIPCIÓ Nº 30 
MILLAN-VALENCIA 

594 19/12/2016 1965/2016 
RESERVA PAVELLÓ 23,12,2016 - 10:30H A 
12:30H 

595 20/12/2016   SUBVENCIÓ 100€ PRO-VIATGE FI DE CURS 

596 20/12/2016 1236/2016 
APROVACIÓ PLA DE DISTRIBUCIÓ D'USOS 
DE TEMPORADA 

597 20/12/2016 1912/2016 ESMENA ORDRE DEL DIA JGL 21/12/2016 

598 20/12/2016   

SOL.LICITUD A DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
D'UN AJUT PER A LA INSTAL.LACIÓ DE 
CALDERES I XARXES DE CALOR 
MUNICIPALS 

599 21/12/2016 1988/2016 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR ANÀLISI I 
CERTIFICACIÓ XARXA INTERNA DE L' AIGUA 
A LES ESCOLES 

600 22/12/2016   PRÒRROGA NOMENAMENT INTERÍ 

601 22/12/2016 1972/2016 
APROVACIÓ PRESSUPOST CONTRACTE  
MENOR 

602 22/12/2016 1988/2016 
REQUERIMENT CORRECIONS 
ESTRUCTURALS A L' ESCOLA BRESSOL 

603 23/12/2016   RETENCIÓ DE SOU 
604 23/12/2016   NOMENAMENT SECRETARIA ACCIDENTAL 
605 29/12/2016 1586/2016 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
606 30/12/2016 1773/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA MAJOR, 25 
607 30/12/2016 1799/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA CAMI NOU, 9 

608 30/12/2016 1812/2016 
COMUNICACIÓ PRÈVIA LLUÍS COMPANYS, 
104 

609 30/12/2016 1868/2016 
COMUNICACIÓ PRÈVIA LA RIERA, 27 ESC. 4 
3R 

610 30/12/2016 1869/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA ST JOSEP, 2 
611 30/12/2016 1911/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA D/ DE L'ESGLÉSIA, 39 

612 30/12/2016 1934/2016 
COMUNICACIÓ PRÈVIA LA RIERA, 27 ESC. 3 
4T2A 

613 30/12/2016 1975/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA LA RIERA, 45 2A 
614 30/12/2016 1930/2016 COMUNICACIÓ PRÈVIA LA RIERA, 28 

615 30/12/2016 2008/2016 
COMUNICACIÓ PRÈVIA LA RIERA, 86 ESC. A 
3R1A 

616 30/12/2016   APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS 
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O/16/51 

617 30/12/2016   
APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS 
O/16/52 

 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DES DEL NÚMERO 1 
AL 24  DEL 2017 
 

           1  03/01/2017 830/2016   CONVOCATÒRIA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DE PLE 09/01/2017 

2 10/01/2017     AUTORITZACIÓ BESTRETA 
3 11/01/2017     COMPLEMENT SUBSTITUCIÓ 

SECRETÀRIA INTERVENCIÓ 
4 11/01/2017 43/2017   CONVOCATÒRIA JGL 

16/01/2017 
5 12/01/2017 1455/201

6 
  REQUERIMENT 

D'INFORMACIÓ RESULTAT 
INSPECCIÓ SALUT H. COLON 

6 13/01/2017 1528/201
6 

  DELEGACIÓ ALCALDIA PER 
ABSÈNCIA DEL MUNICIPI 

7 13/01/2017 50/2017 ABEL 
PRUÑONOS
A ASENSIÓ 

RESERVA FABRIQUETA 
EXPOSICIÓ D'ART-
PRUÑONOSA 

8 17/01/2017 55/2017 PEDRO 
FERNÁNDEZ 
SALINAS 

CANVI DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL Nº 193 CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

9 17/01/2017 56/2017 MIQUEL 
XENA 
COMAS 

CANVI DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL Nº 134 & 335 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

10 18/01/2017 58/2017 REGIDORS 
COM.INF.PL
E 

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ 
INFORMATIVA 23/01/17 DEL 
PLE ORDINARI Nº2 

11 18/01/2017     CONTRACTACIÓ 
EDUCADORA SOCIAL 

12 18/01/2017 81/2017 FINQUES 
ROMA 

RESERVA SALA CULTURAL 
27/01/2017 - DE 20H A 22H - 
REUNIÓ D'UNA COMUNITAT 
DE PROPIETARIS 

13 19/01/2017 1992/201
6 

  MESA CONTRACTACIÓ PELS  
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ I 
MANTENIMENT DELS 
SISTEMES INFORMÀTICS DE 
L'AJUNTAMENT 

14 20/01/2017 593/2016 TREBARIM, 
SL 

REFORMA FAÇANA EDIFICI 
PLURIFAMILIAR PSG. DELS 
ANGLESOS, 7 

15 20/01/2016 57/2017 TREBARIM, INSTAL.LACIÓ BASTIDA A 
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SL LA VIA PÚBLICA PSG. DELS 
ANGLESOS, 7 

16 20/01/2017   ROVIRA 
MOTOR, S.A. 

CONTRACTE SERVEIS 
TREBALLS ARRENJAMENT 
DE TRACTOR 

17 23/01/2017     APROVACIÓ BESTRETA 
18 23/01/2017     APROVACIÓ BESTRETA 
19 23/01/2017     APROVACIÓ BESTRETA 
20 23/01/2017     APROVACIO RELACIO 

D'OBLIGACIONS O/17/01 
21 23/01/2017     APROVACIO RELACIO 

D'OBLIGACIONS O/17/02 
22 24/01/2017 82/2017 PATIL 

SOUREN 
SARKISSIAN 

SUBMINISTRAMENT AIGUA 
POTABLE PASSEIG DELS 
ANGLESOS, 23 2-2 

23 24/01/2017     PERSONAL EPEL 
24 25/01/2017 58/2017 REGIDORS   CONVOCATÒRIA PLE 

ORDINARI Nº 2 del 30/01/2017 

  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Deien que els faltaven decrets, no? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si, però com ja ens ha passat aquí el llistat, hem pogut veure de què va cada decret i 
en tot cas, esperarem que ens els facin arribar i ens donem per assabentats. 
 
Alcaldessa Rosa Pou(ERC-AM): 
Perfecte. 
 
Es dóna compte als Regidors que resten assabentats.  
 
3.3 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 Acta del 14 de novembre de 2016 
 Acta del 28 de novembre de 2016 
 Acta del 12 de desembre de 2016 
 Acta del 21 de desembre de 2016 

 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Tenim la del 14 de novembre, 28 de novembre, la del 12 de desembre i la del 21 de 
desembre del 2016. 
Si hi ha alguna cosa que vulguin comentar... 
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Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
No. 
 
Es dóna compte als Regidors que resten assabentats.  (38:43) 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Hem entrat una moció, s’hauria de votar la urgència. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ah si! Si els sembla votem la urgència de la moció.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
La urgència ve motivada perquè parla de les declaracions del dia 6 de febrer i per tant 
no ens donaria temps al proper plenari. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (CIU): 
Estem d’acord amb la urgència?  
Per part nostre estem d’acord 
 
Min. 39.10 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Nosaltres ens abstenim  
 
Alcaldessa Rosa Pou (CIU): 
D’acord.  
 
3.4 MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA: 
LES URNES NO ES JUTGEN. 
 
Si bé l'Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i 
el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de 
competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-
Espanya avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma de 
manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el lema "Som una Nació, 
nosaltres decidim", i més endavant la de l'11 de setembre d'aquell mateix any, amb 
una gran pancarta amb el lema "Catalunya, nou Estat d'Europa". Va ser a partir d'aquí 
que, l'independentisme català va adquirir major rellevància en l'escenari polític català, 
fet que podem comprovar amb les dades del Centre d'Estudis d'Opinió en què el 
suport a la independència se situava en un 21,5% al maig, mentre que al juliol era del 
24,3%. 
Davant  l'agitació social, el President Mas, d'acord amb el seu programa electoral, es 
va reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte 
fiscal que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l'ofec econòmic 
que patien. Davant la negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 
de novembre de 2012 per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia 
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obviar "la impressionant manifestació de l'11 de setembre". 
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava 
al Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels 
Diputats la delegació de competències per a la celebració d'un referèndum, una petició 
que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al 
setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre 
de 2014. No obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de 
consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés 
participatiu que preguntava si Catalunya havia d'esdevenir un nou Estat i si aquest 
havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via 
independentista. 
Tot i el marc legal i democràtic en què s'està fent tot el procés, l'Estat espanyol ha 
polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals 
representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan 
sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, 
prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 
d'octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va 
ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016. 
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure's a la 
banqueta dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014. 
Atès que l'Estat actua a cop d'impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i 
la manca de voluntat de diàleg. 
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català 
dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l´única manera possible d'exercir 
aquest dret és per la via de la desconnexió i l'activació d'un procés constituent propi. 
Atès que la Comissió Europea destaca que l'Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 
quant a la seva independència judicial. 
Proposem al Ple de la corporació els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i 
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.  
 
SEGON.- Instar a aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar 
l'assistència a la mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a tres persones 
sinó a tots els ciutadans que van votar el 9-N. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana 
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al 
Parlament Europeu 
 
Alcaldessa Rosa Pou (CIU): 
Per part nostre, tot i que trobem a faltar que a la primer part s’anomeni també a altres 
representats polítics com molts membres de la CUP que s’han vist així atacats o la 
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presidenta del parlament, però com el que interessa en el fons son els acords que és 
donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats, 
doncs per part d’ERC estem a favor. 
 
Min. 43.56-  
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Per part nostre crec que hi ha hagut un petit error quan l’alcaldessa ha dit a l’hora de 
votar, quan hem dit que ens absteníem, ens referíem en aquesta proposta.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (CIU): 
I a la urgència? 
 

Min. 44.15-  
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
De la urgència estàvem a favor. Per tant, hi ha hagut la confusió pensant que estàvem 
votant. Repetim que en aquest cas, el nostre vot és abstenció.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Per tant, queda aprovat per 8 vots a favor (4 ERC-AM + 4 CIU) i 2 abstencions (PSC-
CP). 
 
 
3.5 PRECS I PREGUNTES 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Què volies preguntar, Óscar? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Puc fer una aclaració? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si comencem a posar aclaracions, tots n’hi posarem. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Només és una dada del que havíem comentat abans del pressupost, d’acció social 
hem pujat 47.138,78€ aquest any. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Si, però tal com li vaig dir el dia del pressupost, d’aquests 47.000€ resulta que una 
bona part son trets perquè ha traslladat les beques de menjador i les beques socials 
del departament d’ensenyament, els ha passat aquí, i és una mica de trampa. La puja 
real em sembla que eren 1000 o 2000€. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Jo calcularé la puja real i li faré arribar 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
D’acord. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ara si que passem a precs i preguntes. No en tenim per escrit, i verbals?  
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
No. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No? No m’ho puc creure. Doncs passarem a les preguntes del públic.(46:43) 
 
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Rosa  
Baró, aixeca la sessió essent les 20:45 hores, de la qual, com a Secretària, en dono fe. 
 

Caldes d’Estrac a 21 de febrer de  2017    
 

 
Vist i Plau 
 
Alcaldessa - Presidenta                                                        Secretaria – Interventor  
Signat: Rosa Pou Baró                                                     Signat: Montserrat Baulas Borde  
 

 
 
DILIGÈNCIA 

Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada pel Ple Ordinari nº 3 de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a 27 de març de 2017. 

A Caldes d’Estrac, 4 d’abril de 2017 

 

La Secretària – Interventora 

Montserrat Baulas Bordes 

 
 
 
 
 

 
 
 


