ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 17 D’OCTUBRE DE 2017
NÚM. PLE2017/7

Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 17 d’octubre de 2017
Horari: 17:00 h. a 17:45 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (PDeCAT)
Tinents d’Alcalde
Sr. Xavier Catarineu Hernández (PDeCAT)
Sr. Marta Romà Serra (PDeCAT)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (PDeCAT)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Justifica la seva absència
Sr. Ferran Xumetra Subirana (PDeCAT)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 17:00 hores del dia 17
d’octubre de 2017, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 7 del
Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2018
2. RECUPERACIÓ D'OFICI DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DESTINAT A EQUIPAMENTS
SITUAT AL C/ JOAQUIM POU I MAS, 18
3. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DEL CONVENI FUNDACIÓ COROMINES
4. APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ DE LA
BIBLIOTECA CAN COROMINES
5. MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS L'1
D'OCTUBRE

L’Alcaldessa abans d’iniciar la sessió extraordinària demana un minut de silenci per la
mort del President de Junts Per Sant Pol, Sr. Martí Garcia Cartanyà.
1.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018

MODIFICACIONS

DE

LES

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria-Intervenció, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança
Fiscal núm.

Reguladora de:

2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

14

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS

15

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN EDIFICS
DE SERVEI PÚBLIC

16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

20

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

21

TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS
POSTERIORS A L’INICI DE L’ ACTIVITAT., ELS CONTROLS PERIODICS I
LES REVISIONS PERIÒDIQUES

25

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

29

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS

D’ACTIVITATS

3

MUNICIPALS
34

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA POLICIA
MUNICIPAL
TARIFA 3- SERVEIS DE LLEURE D’ESTIU I D’HIVERN

TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, 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.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa explica als presents en que consisteixen les línies fonamentals de les
modificacions de les Ordenances Fiscals 2018.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (4), Junts (2)
0 vots en contra: cap
3 abstencions: ERC (2), ICV (1)

2.
RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL
DESTINADA A EQUIPAMENTS SITUADA AL C/ JOAQUIM POU I MAS, NÚMERO
18
S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d’ofici de la finca de
propietat municipal, destinada a sistema d’equipaments públics, clau 9 i sistema de
comunicacions, clau 11, situada al c/ Joaquim Mas i Pou, número 18.
Donada audiència a la interessada, no han estat presentades al·legacions.
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L’ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns d’acord amb
els articles 227 i 228 del 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.
En el mateix sentit, l’article 147 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat
per Decret 366/1988, de 17 d’octubre, disposa la potestat dels ens locals de recuperar
per si mateixos, en qualsevol moment, la possessió dels seus béns de domini públic.
La competència per adoptar el present acord correspon al Ple municipal, d’acord amb
l’article 229 del Decret 2/2003 esmentat.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la recuperació d’ofici de la finca de propietat municipal,
destinada a equipaments situada al c/ Joaquim Pou i Mas, número 18.
SEGON- ORDENAR al Sr. Antonio Torres Quesada que, en el termini de DEU DIES
NATURALS des que li sia notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d’ocupació
de l’esmentada finca i la deixi lliure i vàcua i a disposició de l’Ajuntament, retirant tots
els elements d’ocupació i eliminant la porta d’accès que ha instal·lat des de la seva
finca particular .
TERCER.- ADVERTIR a la part interessada que, en cas de que no doni compliment a
l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedirà per part dels serveis municipals
a la recuperació de la possessió, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment
procedents, i sol·licitant si és precís l’auxili de la Policia local, essent al seu càrrec les
despeses que això comporti.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la proposta de recuperació de la possessió de la propietat
municipal ubicada al carrer Joaquim Pou i Mas, 18
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstencions: cap

3.
RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DE L’ADENDA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I LA
FUNDACIÓ COROMINES SOBRE L’ÚS DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
CONSOLAT DE MAR 9
En data, 31 de juliol de 2017, el ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Fundació Coromines sobre l’ús
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de l’edifici situat al carrer Consolat de Mar núm. 9 i l’adenda d’aquest corresponent a
l’any 2017 la qual regula la subvenció anual que l’Ajuntament atorga enguany a
l’entitat.
Atès que, tant en el text de l’adenda com en el punt tercer de l’acord d’aprovació, la
partida pressupostària a la qual es fa càrrec la subvenció és errònia.
Atès que segons l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de la Administracions Públiques, aquestes podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Rectificar el text de l’adenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar i la Fundació Coromines sobre l’ús de l’edifici situat al carrer
consolat de mar núm. 9 i el punt tercer de l’acord d’aprovació per tal que la partida
pressupostària a la qual es farà càrrec la subvenció de 15.000,00€ prevista per l’any
2017 sigui l’aplicació 3 33200 4800002 i no la que figura en el text original.
SEGON.- Informar al departament d’intervenció i donar les instruccions oportunes per
tal de realitzar el pagament de la subvenció amb càrrec a l’aplicació 3 33200 4800002.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstencions: cap

4.
APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT DE LA
COL·LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANT POL DE MAR, CAN
COROMINES, PER A L’ANY 2017
Atès que des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntment de Sant Pol de Mar es gestiona
la Biblioteca Can Coromines mitjançant un conveni amb la Diputació de Barcelona,
aprovat el 14 de maig de 2015, per tal d’oferir a la ciutadania un servei públic de
qualitat i en constant avaluació.
Atès que anualment la Biblioteca Can Coromines elabora el Pla d’Acció per tal de
planificar les tasques i treballs a realitzar i que en aquest document es considera
indispensable disposar d’una política de desenvolupament de la Col·lecció que
estableixi els criteris de selecció i adquisició del fons de la col·lecció de la biblioteca.
Atès que des de la direcció de la Biblioteca Can Coromines s’ha redactat el document “
Política de desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca pública de Sant Pol de
Mar per a l’any 2017”.
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Atès que l’esmentat document fa referència als principis i criteris que se segueixen en
la selecció, compra i processament dels materials de la Biblioteca Can Coromines i
que la seva aprovació té els objectius d’informar a la ciutadania dels criteris de
desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca, així com, d’assegurar que la
col·lecció satisfà les necessitats de tots els segments de la població i assegurar
l’òptima distribució del pressupost i la definició dels canals amb l‘usuari per tal que
aquests puguin participar en el desenvolupament del la col·lecció.
Atès que el document redactat pe la direcció de la Biblioteca Can Coromines ha tingut
en compte la Política de desenvolupament de la col·lecció de la gerència del Servei
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, les dades per a l’avaluació del serveis
bibliotecari del 2016, i s’ha seguit les directrius de la UNESCO en el seu Manifesta de
la Biblioteca Pública, I i que es creu convenient la seva aprovació per tal de millorar la
qualitat del servei públic que s’ofereix des de la Biblioteca Can Coromines.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el document de Política de desenvolupament de la Col·lecció de la
biblioteca Pública de Sant Pol de Mar, Can Coromines, per a l’any 2017 elaborat per la
direcció del servei.
SEGON.- Notificar aquest acord a la direcció del servei i a la Gerència de Serveis de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
INTERVENCIONS
Defensa la proposta la regidora de Cultura, Sra. Marta Romà tot indicant que la
memòria fa referència al fons de llibres i la seva destinació.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstencions: cap

5.
MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS L'1
D'OCTUBRE
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ACORDA:
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PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir
a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa proposa esmenar la Moció presentada inicialment amb diverses
esmenes que amb caràcter previ ha passat a tots els regidors; per aquesta raó
considera que no cal llegir-les atès que ho farà després en llegir en veu alta la Moció
que les incorpora.
VOTACIÓ DE L’ESMENA
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstencions: cap
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Moció esmenada:
MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS L'1
D'OCTUBRE
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir
a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
VUITÈ.- Condemnar les declaracions del Portaveu del PP Pablo Casado Blanco i del
President del PP a Catalunya Xavier Garcia Albiol i demanar la seva inmediata
destitució.
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NOVÈ.- Declarar persones Non Grata a la Vila de Sant Pol a Enric Millor, Xavier
Garcia Albiol i Pablo Casado Blanco per la seva actuació.
DESÈ.- Condemnar la decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional de l’Estat
espanyol, Carmen Lamela, per declarar presó sense fiança per a Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart.
ONZÈ.- Cridar a mobilitzar-se a les concentracions convocades de manera oficial per
l’ANC I Omnium Cultural.
DOTZÈ.- Exigir que els dos presidents de les entitats sobiranistes siguin alliberats i
que tornin a casa al més aviat possible.
TRETZÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrès dels Diputats, així com a l¡Associació Catalana de Municipi (ACM) I
l’Associació de Municipis per al Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
UNANIMITAT amb
•
•
•

9 vots a favor: CIU (4), Junts (2), ERC (2), ICV (1)
0 vots en contra: cap
0 abstencions: cap

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
17:45 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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