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ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA      
21 DE GENER DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt, 21 de gener de 2019.  
 
A les 17,00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Manel Busquets Mateu, Antonio Polo 
Lama, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Jordi Juárez Heredia. S’ha excusat la 
regidora Yolande Rose Georgette Rabault. Són assistits per la Secretària accidental 
de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió efectuada per la Junta de Govern Local el dia 14 
de gener de 2019. 
 
 
2 - DESPESES 
 
S’acorda aprovar la següent relació de factures: 
 

- F/2019/54; Catalana de Televisió Local SL; impressió Butlletí Informa’t més 
embossat; d’import 3.598,40€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799. 

- F/2019/102; Retols Palau SL; confecció vinils d’horaris de les línies de 
Transports de Lliçà d’Amunt; d’import 3.264,58€; amb càrrec a la partida 
11/4400/22699 

- F/2018/3999; Xavier Brullet i Associats SLP; Projecte de protecció contra 
incendis del Pavelló d’esports; d’import 4.719€; amb càrrec a la partida 
19/1510/62700. 

- F/2018/4052; Comercial Gasuir S.L.; subministrament gasoil A; d’import 
10.909,59€; amb càrrec a la partida 18/1621/22103 

- F/2018/4164; Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt; Serveis de 
jardineria octubre a novembre de 2018; d’import 17.582,58€; amb càrrec a la 
partida 13/1710/21000. 

- F/2018/4172; Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones 
eliminades de RMO, novembre 2018; d’import 13.790,90€; amb càrrec a la 
partida 18/1622/22700. 

- F/2018/4173; Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones 
eliminades de RMO directe Mataró, novembre 2018; d’import 17.596,22€; amb 
càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- F/2018/4193; Societat General d’Autors i Editors; actuacions via pública 
21/4/18; d’import 3.730,71€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609. 

- F/2018/4196; Vallesana de Maquinaria para la Construcción y Obra Pública SL; 
apilador elèctric; d’import 3.551,35€; amb càrrec a la partida 25/1532/21300. 

- F/2018/4202; Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada 
de matèria orgànica a planta, novembre 2018 impropis 4,51%; d’import 
5.293,75€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700. 

- F/2018/4211; Gea Suárez Eusebio (Tecsome) Campanya “Ponte las pilas y 
recíclalas”; d’import 3.702,60€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699. 

- F/2018/4248; Associació Arae per a la Promoció de l’Aprenentatge; Projecte 
Creix desembre 2018; d’import 3.351,94€;amb càrrec a la partida 
03/3230/22699. 
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- F/2018/4301; Iluminación Albadalejo, lloguer equips d’il·luminació , personal i 
transport a la Nit de l’Esport; d’import 5.063,34€; amb càrrec a la partida 
07/3410/22609. 

- F/2018/4357; Impressió calendari 2019; d’import 3.990,10€; amb càrrec a la 
partida 21/9200/22699. 

- F/2018/4391; Jardineria Pedrerol SCP; Manteniment i conservació de parcs i 
jardins municipals; d’import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- F/2018/4426; Sabico Seguridad SA; quota trimestral serveis de manteniment i 
connexió del sistema de seguretat d’edificis municipals; d’import 3.085,55€; 
amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 

- F/2018/4455; Pilar Galván Ruiz; Servei de càtering Nit de l’Esport; d’import 
8.720€; amb càrrec a la partida 07/3410/22609. 

 
 
3 – APROVACIÓ DE BESTRETES DE CAIXA FIXA PER A L’ANY 2019 
 
Atès que per al funcionament de les diferents àrees es considera adient establir una 
sèrie de bestretes. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les següents bestretes per a l’any 2019: 
 

- Esports: 300€. 
- Brigada d’obres: 500€. 
- Escola Bressol Nova Espurna: 150€. 
- Escola Bressol de Palaudàries: 150€. 
- Joventut: 300€. 
- Serveis Socials: 600€. 
- Biblioteca Ca l’Oliveres: 150€. 
- Cultura: 500€. 
- Cooperació: 200€ 

 
Segon.- Establir les següent condicions per al gaudi de les esmentades bestretes: 
 
1.- El responsable de la custòdia i justificació d’aquestes bestretes serà el tècnic 
responsable de cada Departament. 
 
2.- Els imports establerts es poden incrementar puntualment per a satisfer alguna 
necessitat puntual d’algun Departament, prèvia sol·licitud motivada per part del tècnic 
responsable i aprovació per part de la Junta de Govern Local. 
 
3.- Aquest imports no tenen caràcter periòdic, reposant-se a mesura que es vagin 
justificant. 
 
4.- Els esmentats imports hauran de quedar totalment justificats al tancament de 
l’exercici. 
 
Tercer.- Notificar el  present acord als tècnics responsables de cada Departament. 
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4 – APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTENIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT, EXERCICI 2019 
 
Després d’examinar el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la 
Xarxa de Sanejament corresponent a l’exercici de 2019, que consta de 6.709 rebuts i 
suma l’import total de 219.048,84 euros; s’acorda aprovar-lo i exposar-lo al públic a la 
Secretaria de l’Ajuntament per termini de quinze dies a partir del següent de la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província. Aquesta padró 
quedarà definitivament aprovat si en contra del mateix no s’hi presenten reclamacions 
en el termini establert. 
 
 
5 – APROVACIÓ DE PRÒRROGA DEL SERVEI DE DISSENY GRÀFIC PER A 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Fa un any es va adjudicar el servei de disseny gràfic de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
pel termini d’un any, prorrogable d’any en any fins a un màxim de tres anys més, per 
l’import de 18,5€/h (IVA exclòs) a l’empresa Layout de Sergio Vera de los Ríos; el 
contracte es va signar en data 16 de febrer de 1018, amb les següents 
característiques:  
 
Tasques: 
- Creació de la idea i realització gràfica dels dissenys que encarregui el consistori 
destinats a la comunicació impresa i digital.  
- Adaptació del disseny dels elements comunicatius creats en format imprès per a la 
publicació en format digital. 
- Coordinació del treball gràfic encarregat amb la regidoria destinatària.  
- Seguiment dels treballs gràfics encarregats amb la regidoria de Comunicació.   
- Aplicació del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament. 
- Servei de correcció lingüística i d’estil. 
- Revisió dels continguts seguint la imatge corporativa i d’estil.  
-  Coordinació del lliurament dels treballs gràfics amb les impremtes contractades pel 
consistori.  
- La prestació del servei es farà durant els 12 mesos de l’any. 
- Els treballs hauran de ser originals i l’adjudicatari en cedirà els drets d’autor a 
l’Ajuntament.  
- L’adjudicatari del servei lliurarà còpies obertes dels originals de cada treball amb el 
programa originari de disseny i en PDF.  
 
Apunts:  
 
- S’estima un total de 600 hores anuals. Però, l’Ajuntament no està obligat a gastar 
aquesta totalitat d’hores, tot i que garanteix un mínim de 480 hores anuals.  
- S’estipula un temps màxim per a la realització de cada treball, tenint en compte les 
feines més habituals que s’encarreguen: 
Cartell: 1h 
Targetó/Invitació: 0,5h 
Díptic: 2,5h 
Tríptic: 3,5h 
Flyer: 2h 
Programa o llibret d’activitats de nova creació (Festa Major, Nadal): 15h 
Diploma: 0,5h 
Roller up: 1h 
Lona: 1h 
Tiquet de talonari: 1h 
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Anunci: 1h 
Revisió de la maquetació de l’Informa’t i preparació per enviar a impremta: 5h 
Photocall: 1h 
Disseny samarretes: 1h 
* En els elements gràfics de nova creació, s’hauran d’enviar tres propostes de disseny.   
 
Vist que la durada del contracte era d’un any, prorrogable d’any en any fins a un 
màxim de tres anys més, i vist que és interès d’ambdues parts la continuació del 
contracte i que no existeixen impediments per aprovar una pròrroga del mateix amb les 
mateixes condicions acordades en el seu dia. 
 
Atès que en data de 16 de juny de 2015 va aprovar-se decret d’Alcaldia pel qual 
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, 
subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i 
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
Vista  la proposta del Regidor de Cultura, Serveis Municipals i Comunicació i Relacions 
Institucionals,  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar un any més al senyor Sergio Vera de les Ríos el contracte per al servei 
de disseny gràfic de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, pel mateix import de 18,5€/h (IVA 
exclòs), de tal forma que aquesta pròrroga finalitzarà el 16 de febrer de 2020. 
 
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per 
dur a terme l’operació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
6 – ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA 
DE L’OCUPABILITAT 2019-2020 
 
La Diputació de Barcelona va aprovar el “Programa complementari de foment de 
l’ocupabilitat 2019-2020 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
L’aprovació de la concessió de l’ajut atorgat en el marc del “programa complementari 
de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” a l’Ajuntament de Lliça d’Amunt ascendeix a 
89.672,99€. 
 
L’import atorgat per la Diputació de Barcelona s’ha dut a terme de conformitat amb els 
criteris que s’estableixen al regim regulador i es basen en les variables referides a la 
població a 1 de gener de 2017 d’acord amb el RD 1039/2017, de 15 de desembre i 
l’atur registrat al municipi segons les dades proporcionades pel Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
  
El Programa complementari té per finalitat fomentar actuacions de millora de 
l’ocupació de les persones aturades o desocupades i amb caràcter específic, aquelles 
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que es troben en col·lectius en situació de risc d’exclusió social i promoure la seva 
inserció socio-laboral i la millora de l’ocupabilitat.  
   
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de la quantitat total que ens dota el present Programa 
complementari dins la Línia 1, de vuitanta-nou mil sisens setanta-dos mil euros  pels 
anys 2019-2020. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
7 – SERVEIS SOCIALS 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda 
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

- P. 10; GLRO, un ajut de 360€ per a alimentació repartits en tres lliuraments 
mensuals 

- P. 11; MRMG; ajut social del 25% dels impostos dels anys 2015, 2016 i 2017, i 
fraccionament de la resta més els corresponents a l’exercici de 2018 en quotes 
de 30€ mensuals. 

- P. 12; AGC; un ajut de 9,95€ per a transport públic. 
- P. 13; AGC; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, repartits en tres 

lliuraments mensuals. 
- P. 17; PC; un ajut de 50€ per al compra de roba d’infant. 
- P. 20; ÀC; un ajut de 409,2 € per a sufragar el 50% del cost de menjador, 

material i sortides escolars. 
 
 
8 - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L'ALIANÇA, RESPECTE 
LES ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES INFANTILS DEL QUART 
TRIMESTRE DE 2018, I DEL PAGAMENT DE LA RESTA DE L'AJUT DEL CONVENI 
2018 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 15 de gener de 2019, favorable 
respecte la justificació presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per 
l’organització d’activitats i espectacles infantils durant el quart trimestre de l’any 2018, 
en el marc del conveni entre l’ajuntament i l’Aliança per a l’any 2018, que es transcriu a 
continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS I ESPECTACLES INFANTILS DURANT EL QUART TRIMESTRE 
DE 2018 EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA. 
 
Amb data 27 de desembre i número de registre d’entrada 12210, l’entitat Ateneu 
l’Aliança presenta al registre de l’Ajuntament documentació per justificar la 
subvenció concedida mitjançant conveni per a l’organització d’ACTIVITATS 
CULTURALS i ESPECTACLES INFANTILS en el marc del conveni de 
col·laboració signat per aquest 2018. 
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L’acord segon del conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de 
2017 indica que l’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb la quantitat de 6.000,00€ 
en concepte d’organització d’un cicle d’espectacles infantils que inclogui una 
programació de com a mínim 6 espectacles. 
 
D’altra banda, l’acord tercer del mateix conveni tracta el suport a l’entitat per a què 
tingui una programació d’activitats pròpia, pel que l’Ajuntament destinarà un 
màxim de 15.000,00€. 
 
Tenint en compte que els anteriors trimestres l’Ajuntament ja va subvencionar 
l’entitat amb la quantitat de 14.602,08€ en concepte d’Activitats, i amb la quantitat 
de 4.242,78€ del cicle d’espectacles infantils, el sobrant a destinar en cadascuna 
de les línies és de:  
- Activitats: 397,92€ 
- Cicle d’espectacles infantils: 1.757,22€ 
 
Revisada la documentació, l’entitat presenta relació de factures degudament 
complimentada, així com una fitxa d’activitat on fan la previsió, i una memòria 
d’activitat amb el resultat obtingut un cop finalitzada l’activitat, a més d’una còpia 
de les factures amb les que justifiquen l’ajut. 
 
En aquest sentit es presenta la següent justificació: 
- Espectacles infantils: presenten petició d’ajut i justificació corresponent per 
import de 1.922,15€. 
- Activitats: presenten petició d’ajut i justificació corresponent per import de 
496,71€. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui 
fer efectiu el pagament de l’import de 2.155,14€ en concepte d’activitats i 
espectacles infantils del quart trimestre de 2018.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2018, per atendre aquests pagaments. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu l’Aliança, de l’ajut per 
l’organització d’activitats culturals i espectacles infantils durant el quart trimestre de 
2018, en el marc del conveni entre l’ajuntament i l’entitat per a l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de 1.757,22 euros, en 
concepte d’ajut per espectacles infantils del quart trimestre de 2018, en el marc del 
conveni entre l’ajuntament i l’entitat de l’any 2018 
 
Tercer.- Aprovar el pagament a favor de l’Ateneu l’Aliança, de 397,92 euros, en 
concepte d’ajut per activitats culturals del quart trimestre de 2018, en el marc del 
conveni entre l’ajuntament i l’entitat de l’any 2018. 
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Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
9 - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L'ENTITAT PERUANITOS, 
I DEL PAGAMENT DE L'AJUT ATORGAT PER L'AJUNTAMENT MITJANÇANT 
CONVENI PER A L'ANY 2018 
 
Vist el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat ONG 
Lliçà Peruanitos (CIF G64931405) per a l’any 2018, aprovat en Junta de Govern Local 
de 03.12.2018, per al projecte del Local Social “Comedor Catalunya”, a l’assentament 
humà Cerro Candela, situat al Perú, pel qual s’acorda atorgar una aportació de 2.100 
euros al projecte. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la regidoria de Cooperació, de 14.01.2018, favorable a la 
justificació presentada per l’entitat el 03.01.2019, i al pagament a aquesta del total de 
l’ajut, 2.100 euros, com a pagament únic posterior a la justificació, segons estableix el 
conveni. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 22 2310 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2018, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat ONG Lliçà Peruanitos, respecte 
la subvenció atorgada per l’ajuntament en el conveni de col·laboració per a l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a l’entitat ONG Lliçà Peruanitos de 2.100 euros com a 
pagament únic, un cop justificat l’ajut, amb càrrec a la partida 22 2310 48001 del 
Pressupost municipal de despeses de 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
10 - PAGAMENT DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES DINS LA CONVOCATÒRIA 
D'AJUTS A ENTITATS 2018 
 
Vistos els informes favorables de la regidoria de Joventut, respecte les justificacions 
presentades per les entitats beneficiàries de subvencions concedides en acord de la 
Junta de Govern Local d’11.06.2018, dins la convocatòria d’ajuts per a projectes, 
activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social per a l’any 2018. 
 
Vist que dins la convocatòria de Joventut, s’ha fet un pagament avançat del 50% dels 
ajuts a les entitats beneficiàries. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar a les entitats els següents imports, en 
concepte de segon i últim pagament: 
 

Entitats Joventut 
 
CIF 

Ajut 
concedi
t 

1r 
pag. 
50%  

2n 
pagam. 

Grup Esplai Lliçà d’Amunt G611660 2.000,0 1.000, 1.000,0
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21 0 00 0 

Associació Juvenil Tricric 
G671700
19 500,00 250,00 250,00 

     

TOTAL A PAGAR:      
1.250,0
0 

 
Vist que existeix saldo suficient en l’aplicació pressupostària 02 3300 48000 Subvenció 
entitats juvenils, del Pressupost municipal de despeses 2018, per fer els pagaments. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda, recursos humans i noves tecnologies, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats indicades anteriorment, 
respecte els ajuts concedits dins la convocatòria de subvencions per a projectes i 
activitats de l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, en concepte de 
segon i últim pagament de l’ajut. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
11 - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS 
D'UTILITAT PÚBLICA, PER A L'ANY 2019 
 
Vist que l’ajuntament té la voluntat de fomentar la realització de projectes, activitats i/o 
serveis d’utilitat pública i interès social, que complementin la competència municipal, 
responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins el 
marc establert per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), el 
seu reglament aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i els arts. 118 a 119 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, i en concret els arts. 12 a 14 
relatius a l’atorgament d’ajuts per concurrència competitiva. 
 
D’acord amb les bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i 
interès social, aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març 2012, i publicades al 
BOP de 6 d’agost de 2012. 
 
Vistes les bases específiques incorporades en l’expedient de concessió d’ajuts, que d’acord 
amb les anteriors Bases generals, s’adrecen a la consecució dels objectius específics de 
les regidories municipals, per a l’any 2019. 
 
Vist que el Pressupost municipal per a l’any 2019 està en fase d’exposició pública. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
el marc de les bases generals reguladores de la concessió anual de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès 
social, a atorgar l’any 2019. 
 
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que 
esdevindrà definitiu un cop transcorregut el termini d’exposició pública. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
12 – AFERS URGENTS 

No se n’han presentat. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 17,20 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 
                L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 

 
 


