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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 20/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 5 de desembre de 2017 
Hora d’inici: 19.03 hores 
Hora d’acabament: 19.35 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora   Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
  
Excusa la seva absència:  Sr. Josep Coma i Guitart 
  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
3. Mocions d’urgència. 

3.1 Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regulen la contractació 
del subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips 
necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i cartró 
i fracció resta del Ripollès, mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació. 

 
Control de l’Acció de Govern 
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4. Donar compte dels decrets de Presidència. 
5. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
6. Precs i preguntes. 

 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 
ordinària del dia 21 de novembre de 2017, sense cap esmena. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
No n’hi ha. 
 
 
3. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia 
d'altres assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi 
per majoria absoluta, segons preveu l'art. 103.3 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 conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se 
sotmet a votació del Consell de Govern la urgència d’aquesta proposta i la 
ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia. La urgència de l’aprovació 
d’aquesta proposta rau en el fet que l’adequació de la planta de 
transferència s’ha d’adoptar amb la màxima celeritat, atès que el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic ha aixecat la suspensió de 
l’expedient de contractació de la gestió i recollida dels residus de la 
comarca. Per tant, amb caràcter immediat s’ha de procedir a la 
formalització del corresponent contracte i serà necessari disposar dels 
equips necessaris per a la planta de transferència. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat dels 
membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 
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3.1. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS 
EQUIPS NECESSARIS PER LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA 
D’ENVASOS, PAPER I CARTRÓ I FRACCIÓ RESTA DEL 
RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès, en els plecs de condicions tècniques 
de la licitació del contracte del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
excepte el municipi de  Camprodon,  mitjançant procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, ha 
posat a disposició del contractista una  planta de transferència al municipi 
de Ripoll. Concretament està ubicada al Polígon Industrial Nord, parcel·la 
núm. 2. Aquesta planta de transferència s’ha de poder utilitzar per a 
qualsevol tipus de residus: envasos, paper i cartró i fracció resta. Aquesta 
planta té dues alçades diferenciades, per tal de tenir un moll de descàrrega. 
 
En els mateixos plecs també es determina que la planta de transferència 
disposarà de la següent relació d’equips: 
 

 2 unitats de compactadors estàtics 
 2 unitats de tremuja receptora de residus amb paravent 
 2 unitats de caixa tancada amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge dels residus procedents del compactador 
estàtic 

 
2.- El Consell Comarcal de Ripollès disposa del finançament per dur a 
terme aquestes actuacions, ja que el dia 22 de març de 2017 va signar 
l’acord de col·laboració amb Ecoembalajes España, SA, per potenciar les 
infraestructures de la recollida selectiva. De conformitat amb aquest acord 
ECOEMBES procedirà a satisfer al Consell Comarcal del Ripollès la 
quantitat de 160.000 euros. L’acord està vigent fins a 30 de juny de 2018. 
Els equips de la planta de transferència serveixen per potenciar les 
infraestructures de la recollida selectiva, objecte de l’acord de col·laboració 
del 22 de març de 2017. 
 
3.- La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha emès informe de data 17 
d’octubre de 2017, que conclou la necessitat de tramitar un concurs per al 
subministrament i muntatge dels equips de la planta de transferència. A 
causa de l’import de l’adjudicació, la forma més adequada per a 
l’adjudicació és tramitar un procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació. 
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Aquesta planta de transferència s’ha de poder utilitzar per a qualsevol tipus 
de residus: paper i cartró, envasos i fracció resta. 

 
Els compactadors estàtics permeten poder compactar les escombraries 
d’una caixa tancada aprofitant tota la seva capacitat, ja que a la caixa 
s’acobla al compactador que no es mou de lloc i permet que s’ompli al 
100% de la seva capacitat. 

 
Es preveu que les tremuges tinguin paravent per evitar que quan es buiden 
els camions puguin voleiar envasos i residus de poc pes. La planta de 
transferència té dues alçades diferenciades, per tal de tenir un moll de 
descàrrega. L’informe tècnic emès també determina les característiques 
mínimes d’aquestes instal·lacions a subministrar i els criteris de valoració 
de les ofertes que s’haurien d’aplicar. 
 
El preu de licitació és el següent: 

 
Preu de licitació sense iva: 132.231,40 €. 
Preu de licitació amb iva: 160.000,00 €, IVA inclòs. 

 
4.- En data 5 de desembre de 2017, s’ha dictat resolució de Gerència per a 
la incoació de l’expedient de contractació del subministrament, muntatge i 
posada en marxa dels equips necessaris per la planta de transferència 
d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
En compliment d’aquesta resolució s’ha redactat el Plec de clàusules 
administratives i tècniques que regulen la contractació, mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del subministrament, 
muntatge i posada en marxa dels equips necessaris per la planta de 
transferència d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- Consten a l’expedient l’informe d’Intervenció que acredita la 
disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida 2017.21.1623.22798  i 
l’informe de Secretaria i Intervenció conforme els plecs reguladors de la 
contractació s’ajusten a la legalitat vigent i el procediment de contractació, 
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació és el 
legalment procedent. 
 
II.- Aquest contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de 
subministrament, d’acord amb el que estableix l’article 9 del TRLCSP. 
 

El procediment d’adjudicació que es considera més adequat per al 
subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips necessaris per la 
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planta de transferència d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès, 
és l’obert, en què tot empresari interessat pot presentar una proposició i 
queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, 
d’acord amb l’article 157 TRLCSP, tramitació ordinària. 
 
La licitació s’haurà de publicar al Butlletí oficial de la província i en el 
perfil del contractant, d’acord amb allò que disposa l’article 142 TRLCSP. 
 
El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior als 15 
dies. 
 
III.- El Consell de Govern és l’òrgan competent per aquesta contractació, 
per delegació de la presidència en virtut del decret de data 3 de setembre de 
2015. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona número 186, de 
25 de setembre de 2015. 
 
S’ha de procedir a la tramitació i resolució de l’expedient de contractació 
corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la despesa corresponent; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el 
procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte subministrament, muntatge i posada en marxa 
dels equips necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i 
cartró i fracció resta del Ripollès. 

 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques que regulen la contractació del subministrament, muntatge i 
posada en marxa dels equips necessaris per la planta de transferència 
d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès, mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 132.231,40 €, IVA exclòs, de preu base 
més 27.768,60 € corresponent al 21% d’IVA, i que resulta un import total 
de 160.000 € (CENT SEIXANTA MIL EUROS), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2017.21.1623.22798 del pressupost vigent. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona i al tauler d’anuncis de 
la corporació, pel termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà 
de la publicació al BOP de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació 
a la web del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat 
del Perfil del contractant. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat, als efectes oportuns. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de  30/10/2017 Aprovació de la tramitació de l'expedient i aprovació 

del Plec de clàusules administratives i tècniques que 
regulen la contractació del servei de transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Setcases-
Camprodon-Ripoll. 

Decret de  31/10/2017 Embargament de les indemnitzacions per assistències 
d'un càrrec electe. 

Decret de  14/11/2017 Aprovar definitivament la nòmina del mes d'octubre. 
Decret de  15/11/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/45. 
Decret de  16/11/2017 Delegació assistència reunió Xarxa Impulsors de 

Catalunya. 
Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 

procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Mitjans Digitals. Lot A. 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Mitjans impresos. Lot B. Sublot B1. 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Mitjans impresos. Lot B. Sublot B2. 

Decret de  21/11/2017 Declarar deser el procediment obert del servei 
d'inserció de publicitat en mitjans de comunicació. 
Mitjans impresos. Lot B. Sublot B3. 

Decret de  21/11/2017 Declarar deser el procediment obert del servei 
d'inserció de publicitat en mitjans de comunicació. 
Ràdio. Lot C. Sublot C2. 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Audiovisual. Lot D. Sublot D1. 
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Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Audiovisual. Lot D. Sublot D2. 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Ràdio. Lot D. Sublot C1. 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert amb diversos criteris 
d'adjudicació, del servei d'inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
comunicació. Ràdio. Lot C. Sublot C1. 

Decret de  22/11/2017 Aprovació de bases i convocatòria selecció tècnic 
adm. Electrònica. 

Decret de  22/11/2017 Contracte menor de dinamitzador extern per a 
l'Oficina Jove. 

Decret de  22/11/2017 Sol·licitud de subvenció AOC 
Decret de  22/11/2017 Requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació 

del contracte de servei de transport a la demanda en 
reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll. 

Decret de  23/11/2017 Aprovació Memòria valorada per a la creació de cinc 
itineraris inclusius i cinc miradors de paisatge a 
Ribes de Freser. 

Decret de  05/12/2017 Resolució ajuts de menjador escolar 5a Fase  
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen 
a continuació: 
 
Resolució de  07/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

24/2017. 
Resolució de  14/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 

25/2017. 
Resolució de  14/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 

26/2017. 
Resolució de  15/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

25/2017. 
Resolució de  15/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

26/2017. 
Resolució de  15/11/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/44. 
Resolució de  20/11/2017 Contractació dinamitzador/a de l'Oficina Jove del 
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Ripollès. 
Resolució de  20/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 

29/2017. 
Resolució de  20/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 

30/2017. 
Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

27/2017. 
Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

28/2017. 
Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

29/2017. 
Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

30/2017. 
Resolució de  21/11/2017 Incoació expedient contracte de manteniment de 

l'aplicació informàtica GICA0. 

Resolució de  22/11/2017 Aprovació provisional pagament nòmina novembre 
Resolució de  22/11/2017 Incoació expedient contractació obres 5 miradors i 5 

itineraris inclusius a Ribes de Freser. 

Resolució de  24/11/2017 Atorgament d'un permís temporal d'abocament 
d'aigües de límits específics de l'empresa 
COMERCIAL DE LA FORJA,SA - COMFORSA 3 - a 
la depuradora de Ripoll -  Campdevànol.  

Resolució de  24/11/2017 Incoació expedient contractació control abocador 
clausurat Ripollès - 3. Any 2018. 

Resolució de  24/11/2017 Incoació de l'expedient per fer el contracte de 
manteniment  de l'ascensor de l'edifici del Consell 
Comarcal. 

Resolució de  24/11/2017 Incoació de l'expedient per fer el contracte de 
manteniment  del sistema de seguretat, detecció de 
robatori i connexió de les alarmes de l'edifici del 
Consell Comarcal. 

Resolució de  27/11/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües 
residuals amb camió cisterna de l'habitatge de la Ctra. 
Barcelona s/n. 

Resolució de  28/11/2017 Liquidació de les aportacions a fer per part dels 
ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei 
de recollida de gossos. 

Resolució de  28/11/2017 Incoació del contracte de serveis a la demanda 
Salarsa-Camprodon. 

Resolució de  28/11/2017 Modificació del pressupost 2017 per import de 44,000 
€. 

Resolució de  29/11/2017 Incoació d’expedient sobre la necessitat de contractar 
el manteniment dels extintors i equips de seguretat, 
per al 2018. 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna núm. 55/2017. 
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Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram i instal·lacions de sanejament, núm. 
56/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna  per a la neteja 
del clavegueram i instal·lacions de sanejament, núm. 
57/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna  per a la neteja 
del clavegueram i instal·lacions de sanejament, núm. 
58/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna  per a la neteja 
del clavegueram i instal·lacions de sanejament, núm. 
59/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna  per a la neteja 
del clavegueram i instal·lacions de sanejament, núm. 
60/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei del camió cisterna  per a la neteja 
del clavegueram i instal·lacions de sanejament, núm. 
61/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 
31/2017. 

Resolució de  29/11/2017 Incoació de l'expedient per fer el contracte de 
manteniment  anual i revisió dels equips de seguretat i 
protecció de l'edifici del Consell Comarcal i del 
laboratori d'aigües comarcal. 

Resolució de  29/11/2017 Incoació expedient de contractació per a la instal·lació 
i programació de la comunicació del cabalímetre de 
l'EDAR de Planoles amb l'EDAR de Ripoll. 

Resolució de  29/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 
31/2017. 

Resolució de  30/11/2017 Incoació de l'expedient per a la contractació de 4 joves 
- Garantia juvenil.  

Resolució de  30/11/2017 Pagament nòmina mes novembre a tres treballadors 
contractats en pràctiques. 

Resolució de  04/12/2017 Incoació del contracte menor de servei d'auditoria i 
actuacions de control financer. 

Resolució de  05/12/2017 Incoació de la l’expedient de contractació del 
subministrament, muntatge i posada en marxa dels 
equips necessaris per la planta de transferència 
d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès, 
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació (Expt. 848/2017). 

Resolució de  05/12/2017 Incoar expedient per a la contractació d'una impulsora 
de garantia juvenil. 
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El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
6.PRECS I PREGUNTES 
 
El president explica els temes següents:  
 

‐ Fons de la Diputació de Girona: S’incrementaran en un 25% pels 
ajuntaments en el proper exercici. 
Pel que fa al Consell Comarcal del Ripollès, els fons que es 
destinaran en el 2018 seran de 452.000, dels quals 20.000 
corresponen a turisme, i que fins ara ja cobrava directament 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
Dins d’aquests fons ja hi ha compresos els 30.000 € de la fibra òptica 
de la Vall de Camprodon. 

 
‐ Despeses del Consorci de Normalització Lingüística: Des del 2018 se’n fa 

càrrec la Diputació de Girona. 
 

‐ SAT del Ripollès: El SAT continua amb els problemes de manca de tècnics.  
A la convocatòria del Xaloc per a cobrir la baixa d’un dels interventors, no 
s’ha presentat ningú. 
 

‐ Aportacions Diputació de Girona: El vicepresident de la Diputació de 
Girona s’ha compromès a buscar altres conceptes que siguin admissibles per 
a justificar l’aportació de la Diputació de Girona . 
 

‐ Contracte de residus: Es procedirà en breu a l’adjudicació del contracte de 
residus, degut a què no ha estat admès el recurs interposat per CESPA al 
Tribunal de Contractes.  I que, malgrat s’adjudica al segon, se segueix 
mantenint una baixa d’un 13%. 
 

‐ Consell de Govern de 2 de gener de 2018: S’acorda celebrar-lo. 
 

‐ Alcaldia de Setcases: s’anuncia el relleu a l’Alcaldia de Setcases. 
 

El  conseller Jordi Caparròs, demana com estan les adhesions dels municipis al 
FEDER. 
 
El president explica que ja sap que hi ha municipis que diran que no.  Si 
això passa, proposa fer una retallada dràstica a la part comuna del projecte i 
presentar la proposta del nou projecte a la Direcció General 
d’Administració Local a veure si l’accepten.  Tot això abans de renunciar al 
projecte.  En tot cas, primer cal tenir la resposta de tots els municipis i 
aleshores caldrà fer una reunió, valorar-ho i decidir, sotmetent-ho a la 
decisió dels alcaldes. 
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Intervé la consellera senyora Imma Constans i es refereix al projecte 
Itinerànnia.  Com que el CEIRN no té personal, no pot executar directament 
els treballs.  A canvi, proposa que el que pot fer el CEIRN és la supervisió 
de les feines. 
 
La senyora Imma Constans demana la situació dels procediments selectius i 
si es tornarà a convocar la plaça que ha quedat deserta.  (referint-se a la C1 
d’Ensenyament). 
 
El president respon que de moment, i mentre duri el seu mandat, no es 
tornarà a convocar.  De fet, hi ha temps fins el 2020 per tornar a convocar-
la. 
 
La consellera Dolors Cambras demana la situació dels parcs de salut. 
 
El president explica que estan en fase de licitació i posterior adjudicació 
des del Dipsalut, però que encara no se sap res. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La interventora, Vist i plau 
qui dóna fe de l’acte, El president 
 
 
 
 
Montserrat Miarons i Serra                                         Joan Manso i Bosoms 
 
 


