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ACTA NÚM. 16/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de novembre
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Excusa: Sr. Gabriel Barba Ramírez

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) en funcions de Secretaria Intervenció.

Assisteixen el col·laboradors Sra. Gemma Galian, Sr. Jacint Lapedra i Sr. Pere Puigvert.
Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 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.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Nova proposta Jardineria MAP
3. Urbanisme:
3.1. LLO 247/15. JFF. Reformes interiors local bar restaurant can Baral·la
3.2. LLA 265/15. JCG. Activitat informàtica
3.3. LLO 165/14. SJS. Devolució fiança residus
3.4. EDU 138/15. JSG. Obres sense llicència.
4. Resposta dels SSTT Carreteres a la sol·licitud de millores
5. Donar compte de la sol·licitud de subvenció INTERREG V- PROCTEFA
6. Petició d’ajut de la ZER Vall del Ter
7. Reclamació de quotes de l’AECT País d’Art i Història
8. Informes i propostes de la Àrees

La presidenta declara oberta la sessió i es tracten els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 15 de la sessió del dia 19 d’octubre de 2015.
2. Nova proposta Jardineria MAP
La Fundació MAP ens ha presentat una nova proposta per les seves actuacions durant el 2016.
Faran podes i segues un cop al mesos d’octubre, novembre i desembre i cada quinze dies d’abril
a setembre de totes les zones municipals. A més afegeixen dues zones noves (la platgeta)
Els assistents valoren positivament la proposta que queda pendent de l’informe dels serveis
tècnics municipals.
3. Urbanisme:
3.1. LLO 247/15. JFF. Reformes interiors local bar restaurant can Baral·la
Atesa la sol·licitud de 21-09-2015, de l’interessat Sr. Josep Ferrer Freixa en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la REFORMA INTERIOR DE LOCAL, que inclou
substitució de rajoles i acabats interiors, i fals sostre, reforma de lavabos, en el local de planta
baixa. S’aporta pressupost d’industrial Construccions J. Geli, per un import de 18.500,00 euros.
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Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3a.
Les obres són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic. Tenen senzillesa tècnica i
escassa entitat constructiva per la qual cosa no és d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de
l’Edificació.
El pressupost de les obres és de 18.500,00 euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Construccions J. Geli, SL de Sant Pau de Segúries.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la REFORMA INTERIOR D’ACABATS I LAVABOS DEL LOCAL DE PLANTA BAIXA
situat en l’edifici de PLAÇA DE LA GENERALITAT, 6 de DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
1. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria de
seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Els residus de la construcció es
gestionaran en compliment del que estableix el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29
de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de
Catalunya. Es dipositarà una fiança de 150,00 euros en concepte de gestió de residus,
que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les
obres.
2. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
3. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels
serveis tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 46,25 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 740,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la garantia de residus per import de 150,00 € que es retornarà quan s’acrediti la
disposició en lloc legalment habilitat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
740,00 €
- Taxa llicència:
46,25 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
936,25 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament
una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns
per a acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. LLA 265/15. JCG. Activitat informàtica

3

Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Centelles Gavin, NRE 848, de 2-11-2015, en el propi
nom i representació per a la legalització d’una activitat de cursets d’informàtica al carrer
Francesc Sanz, Sala de Psicomotricitat de l’Ajuntament, del municipi de Sant Pau de Segúries;
Vist que a la sol·licitud faculta l’Ajuntament per a verificar les dades de la comunicació;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, LPACA als seus article 51 i següents;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats que l’interessat Sr. Jordi Centelles Gavin ha comunicat la
legalització de l’activitat de cursets d’informàtica a Sant Pau de Segúries, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici de tercers, a reserva del control que han de realitzar
periòdicament els serveis tècnics municipals.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en
especial a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat
de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha
de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial
no ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta
sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el domini
públic, el servei públic o els béns col·lectius.

2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 18, epígraf 11: Tramitació del procediment corresponent a
llicència d’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats
innòcues o sense incidència ambiental. Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: Es18 2100 8200 82 2300027565

Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

Establir el termini de tres mesos per al pagament de la taxa com a mesura de foment de la
iniciativa econòmica. Si l’activitat continua l’haurà d’abonar. Cas contrari es donarà de baixa la
liquidació.
3. Autoritzar l’ús de la Sala de psicomotricitat de conformitat a l’ordenança reguladora de la
taxa per l’ús d’instal·lacions municipals.
4. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. LLO 165/14. SJS. Devolució fiança residus

Vista la sol·licitud del Sr. Salvador Jurado Salinas, de 24-09-2015, de retorn de l’aval dipositat
en garantia de la correcta disposició dels residus, per import de 300 € i per danys a la
urbanització per import de 270 €;
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 27-09-2015:
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“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a
la instància:
Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació
autoritzada, emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 25 d’ agost de 2015.
És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00 euros per a la llicència d’expedient 165-1/14 i 150,00 euros per a la llicència
d’expedient 165-2/14, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment d RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
A més, es va aprovar la constitució de fiança de 270,00 euros, pels possibles desperfectes a la
via pública. Realitzada visita al lloc de referència per a la comprovació de les obres executades
es comprova que no s’ha produït cap desperfecte a la via pública.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de les fiances de 300,00
euros, dels expedients de llicències d’obres 165-1/14 i 165-2/14, i dipositada en el marc de
l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment de el Decret 89/2010, de 29 de juny,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, i a l’aval
d’obres d’urbanització d’un import de 270,00 euros, de l’expedient 165-2/14.
“...”
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per import de 300 € i 270 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància.
3. Fer saber que contra aquest acord hi cap recurs potestatiu de reposició davant la junta de
Govern en el termini d’un mes o recurs contenciós davant els Jutjat de Girona en el termini de
dos mesos. No obstant podrà interposar qualsevol altre recurs procedent en Dret.
3.4. EDU 138/15. JSG. Obres sense llicència.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
El tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 3 d’agost de 2015, i s’observa que
en la finca situada en la plaça Major, núm 8, ha realitzat obres de substitució de la barana i
millores en l’escala exterior de l’edifici.
Es va atorgar llicència d’obres per a pintar la façana, per resolució d’Alcaldia del dia 5 d’agost de
2014, i no constaven en aquesta treballs de reparació i millora de l’escala exterior, així com la
substitució de la barana.
Conforme l’article 212, del Decret 1/2010, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la realització
d’obres sense llicència o sense ordre d’execució com mitjançant actuacions que no s'ajusten a
les condicions d'aquests actes administratius, són actuacion que vulneren l’ordenament jurídic.
La manca dels títols administratius concrets que, d'acord amb aquesta Llei, habiliten per dur a
terme els actes de parcel·lació, urbanització, edificació o ús del sòl, o l'acompliment d'aquestes
actuacions vulnerant el contingut dels dits títols constitueix una infracció urbanística de caràcter
molt greu, greu o lleu, segons que correspongui, en funció dels supòsits continguts en els
articles 213, 214 i 215.
L’Ajuntament ha d’incoar el procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als
actes d’edificació o d’ús del sòl i del subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que
habilita per a dur-los a terme o sense la comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al
contingut del títol administratiu atorgat o de la comunicació prèvia efectuada, conforme article
205, del TRLUC.
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Les obres han estat executades, per la qual cosa s’ha de requerir la persona interessada perquè,
en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti
per a dur-los a terme, o, si s’escau, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol
administratiu atorgat.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, es proposa incoar el procediment de protecció de la legalitat
urbanística amb relació als actes d’edificació d’obres de reparació i millora de l’escala exterior de
l’edifici situat a la Plaça Major, núm. 8 d’aquest municipi; i requerir a la propietat en el termini
de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti per a dur-los
a terme, o, si s’escau, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol administratiu
atorgat.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística i procediment de restauració de la
realitat física alterada en relació als actes que no estan emparats en cap títol administratiu,
expedient 138/2015, conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
2. Requerir a l’interessat Joan Solà Galceran, la restauració de l’ordre urbanístic en el termini de
dos mesos.
3. Advertir que l’actuació suposa una infracció urbanística que es qualificarà a l’expedient
sancionador corresponent de conformitat a l’actuació dels interessats.
4. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment del requeriment
que s’efectua amb aquest acord.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Resposta dels SSTT Carreteres a la sol·licitud de millores
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Als assistents estudien la resposta i decideixen que els serveis tècnics municipals facin una
memòria de les actuacions a realitzar de rebaix de les cantonades de les voreres per realitzar
les actuacions dels apartats 3.1 i 4.
5. Donar compte de la sol·licitud de subvenció INTERREG V- PROCTEFA
Es dona compte del Decret d’alcaldia de 30-10-2015 següent:
“...”
Decreto de Alcaldía
De compromiso de participación en el proyecto a presentar por la Asociación de País
d’Arts y Historia a la convocatoria INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA)
2014-2020.
El Programa Operativo INTERREG V A España-Francia-Andorra, en adelante denominado
POCTEFA (Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2014-2020) se
configura como la quinta generación comunitaria de cooperación entre las vertientes norte y sur
de los Pirineos y sus zonas de litoral.
POCTEFA se enmarca dentro de las prioridades que emanan de la estrategia Europa 2020 y sus
tres modelos complementarios de crecimiento:
· Desarrollo inteligente: favorecer una economía basada en el conocimiento y la innovación.
· Desarrollo sostenible: promoción de una economía más eficiente en el uso de los recursos,
más ecológica y competitiva.
· Desarrollo integrador: fomento de una economía con altas tasas de empleo que permita el
desarrollo de la cohesión social y territorial.
El objetivo general de las acciones de la estrategia Europa 2020 es reducir las disparidades
existentes entre las regiones en términos de su desarrollo económico y social así como de su
sostenibilidad ambiental y, en el caso de POCTEFA, tiene en cuenta sus especificidades
territoriales y los retos y desafíos identificados previamente en el diagnóstico territorial
realizado.
La zona elegible del Programa POCTEFA agrupa el conjunto de los departamentos y provincias
próximas a la frontera franco-española y del territorio de Andorra. Dentro del área elegible de
cooperación del Programa se encuentran 17 NUTS3 pertenecientes a los estados participantes
de España, Francia y Andorra, en concreto:
· España: Bizkaia, Gipuzkoa, Álava/Araba, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida, Girona,
Barcelona y Tarragona
· Francia: Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales
· Andorra : todo el territorio
Considerando las necesidades y la factibilidad de intervención sobre esos retos por parte del
Programa, y teniendo en cuenta las posibilidades de actuación fijadas con carácter general en
los Reglamentos FEDER y de Cooperación Territorial Europea, se seleccionaron los siguientes
objetivos temáticos de los 11 posibles:
OT1: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
OT3: mejorar la competitividad de las pymes.
OT5: promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
OT6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
OT7: promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de
red fundamentales.
OT8: promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
OT9: promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación.
Por lo que afecte al Objetivo 6:
OT6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
6c: conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
El territorio es rico en recursos naturales y patrimoniales que se encuentran presentes en todo
el espacio de cooperación y le confieren una fuerte identidad y las ventajas en materia de
desarrollo, turismo y calidad de vida, que deben valorizarse en una perspectiva de desarrollo
sostenible. La puesta en valor de este patrimonio se constituye en un factor de desarrollo del
territorio y de desarrollo de actividades económicas ligadas a estos espacios.
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En atención a que el Ajuntament de Sant Pau de Segúries (el Ripollès-Girona-España) forma
parte de la Asociación Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier;
Visto el proyecto de la actuación titulada “Cruce de caminos” que se engloba en los objetivos de
la convocatoria POCTEFA;
Resuelvo:
1. Aprobar la memoria de la actuación proyecto titulado “Cruce de caminos”.
2. Aprobar la participación del Ayuntamiento de Sant Pau de Segúries en la convocatoria
INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.
3. Aprobar y comprometer-nos a la realización de las actuaciones derivadas del proyecto
presentado.
4. Solicitar la subvención máxima prevista a las bases de la convocatoria.
5. Comprometernos a asumir la parte no subvencionada de la actuación, siempre que otorgue
un mínimo del 65% de su coste total por parte de INTERREG-POCTEFA.
6. Ratificarlo en el próximo Pleno que se celebre.
7. Comunicar esta resolución a la Asociación Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier para la
coordinación y presentación conjunta del proyecto unitario.
“...”
L’alcaldessa explica àmpliament la resolució.
La Junta en queda assabentada
6. Petició d’ajut de la ZER Vall del Ter
La Sra. Dolors Vergés Batlle com a secretària de la ZER Vall del Ter ha sol·licitat a aquest
Ajuntament, una aportació de 300 € per finançar les despeses d’activitats de les diferents
sortides de la ZER la Vall del Ter en el curs 2015-2016 i una altra aportació de 100 € per l’edició
de la Revista.
Vist l’informe d’Intervenció sobre previsió pressupostària a l’efecte a la partida 2015.3.48000
del pressupost municipal;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 400,00 € a la ZER Vall del Ter destinat a les
activitats esmentades.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va destinat
l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants que
garanteixen el seu pagament.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi poden
interposar.
7. Reclamació de quotes de l’AECT País d’Art i Història
Es reclamen quotes des de 2011 per import total de 4.971,50 €
L’alcaldessa explica que és la primera notícia d’aquest deute i que es discutirà a una reunió
expressa per tractar aquest tema.
8. Informes i propostes de la Àrees
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Seguidament els responsables de les àrees expliquen temes de les respectives matèries:
Alcaldia:
S’ha de fer un estudi de la vialitat al sector de la cruïlla del c. Pompeu Fabra i C. Freixa per
què actualment és perillós. S’ha de millorar la senyalització del trànsit.
Regidor Sr. Joan Navarro:
No tenim mobiliari urbà (bancs) per atendre les demandes dels veïns.
Regidor Sr. Adrià Gómez:
S’ha de començar a preparar els fulletons/tríptics informatius sobre les rutes més rellevants
del municipi amb la col·laboració de la gent del poble que més hi entén. Posteriorment
s’adequaran i senyalitzaran les rutes projectades.
A la plaça de la Generalitat s’haurien de senyalitzar les activitats del poble amb un panell
informatiu, a part d’un altra amb la senyalització turística i patrimonial, per donar més vida
a les relacions entre veïns i donar més informació als visitants.
Tenim un problema amb les rutes a cavall sobre el camí ral que per la seva intensitat de pas
el fan malbé. Hem de trobar-hi solucions.
S’han d’estudiar i tenir a punt les activitats de la Festa Major de l’any que ve per no fer tard.
S’ha de renovar la Comissió de Festes (CEIC) per donar-li un nou impuls.
Els assistents comenten el traçat opció A de la Via Verda prevista a prop de la carretera.
Consideren molt millor la opció B. Hem de contactar amb els tècnics (Joan Macarro de l’empresa
ETC) per veure si tenim raó.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

