
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  
DATA 25 de JULIOL DE 2016  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de juliol de 2016 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 21’30h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 
-     -     Sr. Xavier Cros verdaguer 

 -    Sr. Joaquim Costabella Pla 
-     Sra. Mª Neus Campmany Queralt 
- Sra. Pilar Busquets Barceló 
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Albert Vergés Capellera 
- Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
 

- Excusa assistència la regidora  Sra. Meritxell Cervera Esteve 
 
 
Hi assisteix,  com a Secretària de la Corporació, la Sra. Maria Grau i Pagès. 
 
L’Alcalde-President obre l’acte públic i es procedeix a tractar els assumptes  inclosos a 
l’ordre del dia . 
 
1r.- APROVACIO ACTA ANTERIOR.- 
 
Els membres de la Corporació disposen d’una fotocòpia de l’esborrany de l’acta de la 
sessió celebrada el dia 30 de maig de 2016, que és aprovada per unanimitat,  
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm. 60 a la 77/2016 . El 
Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
 
3r.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I DEL DESPATX OFICIAL 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna compte al Ple  de l’última correspondència oficial 
rebuda, de la que cal destacar: 



- Informe anual de Prodaisa en el que comuniquen de la gestió d’aigua potable 
corresponent a l’any 2015 i el cànon de l’aigua d’acord amb el Decret 
Legislatiu3/2003 de 4 de novembre. 

- Escrit de la Consellera de Governació  en el que informa que les Diputacions es 
faran càrrec d’una part dels imports del PUOSC de manteniment i del Fons de 
Cooperació Local. 

- Escrits de Mans Unides en els que agraeixen la col·laboració de l’Ajuntament en 
el projecte d’una escola d’infermeria i presenten el proper projecte d’aigua i 
sanejament al municipi de Ayda Teklo, Etiopia. 

- Escrit de l’Institut Josep Brugulat  en el que agraeixen la participació de 
l’Ajuntament en la formació del seu alumnat. 

- Ofici  del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona sobre la sentència del 
recurs contenciós administratiu 61/2013 (moció declarant el municipi territori 
català lliure). 

- Notificació de Xaloc sobre una notificació de béns embargats a MP 2001 gestió 
i construcció. 

- Informació del Consell Comarcal sobre el superàvit de serveis socials exercici 
2015. 
 

Seguidament el Sr. Alcalde dóna les següents informacions: 
 

- Ens hem assabentat que en una nau de la zona industrial s’ajunten, 
principalment, el cap de setmana molts camions col·lapsant algun carrer de la 
zona. Dos industrials de la zona ja han alertat del problema. Des de l’Ajuntament 
s’ha parlat amb la propietària de la nau, atès que no ha sol·licitat cap mena de 
llicència i s’ha alertat també als mossos d’esquadra. La tècnica municipal farà un 
informe i s’iniciaran els corresponents tràmits. 

- Recorda a la Corporació el decret núm. 77/2016, que s’ha donat compte en el 
passat punt, en el que es donava un nou termini d’un mes al propietari per a 
executar les obres de tancament de l’edifici de la Ctra. de Banyoles, 14 (antic 
Edén), per tal d’impedir l’accés a la finca a persones alienes coma passa 
actualment. 

- Acabat el contracte del SOC, l’Ajuntament ha contractat al mateix paleta que 
estava en Servei d’Ocupació de Catalunya per acabar les obres d’urbanització 
imprescindibles de la Ciutat jardí de Melianta. 

- Que durant la primera quinzena d’agost es farà un camp de treball arqueològic 
a la zona de la Roca Foradada. La despesa anirà a càrrec de l’aportació de l’antic 
Centre Cívic. Des de l’Ajuntament, s’agreix la col·laboració. 

- Que avui s’ha rebut un escrit signat per molts veïns del C/Pau Casals en el que 
demanen que es rebaixi l’alçada de les pilones de la vorera de la Ctra. de 
Banyoles i que les plantes de les jardineres siguin baixes atès que tal i com estan 
ara tenen molt mala visibilitat per a incorporar se a la carretera de Banyoles, i és 
l’única sortida que tenen. 
El Sr. Alcalde diu que es posarà en contacte amb la brigada i es faran aquestes 
actuacions. 
També s’ha rebut una carta de la parròquia informant que es restauren dues 
imatges que estan molt deteriorades, la de la Mare de Déu del Patrocini i la de 
la Mare de Déu de la Font i sol·licita col·laboració econòmica. 

- S’informa al Ple del conveni que es signarà properament amb el Punt Diari 
La Sra. Pilar Busquets explica que tindrem dos diaris, un al Casal Recreatiu i 
l’altra a l’escola, que a la tarda es portarà a la biblioteca. Que en el mateix 
conveni ens ofereixen publicitat per valor de 12.000 euros anuals, tots els edictes 
sense càrrec, impressions a la web i cessions d’espais publicitaris a 
organitzacions o associacions del municipi. 



El Sr. Freixa pregunta l’import del conveni. La regidora contesta 1378 euros 
anuals IVA inclòs. 
-El Sr. Alcalde informa d’una deficiència que s’han trobat en la construcció d’una 
casa al C/Mussoga, 14, ja que no han trobat l’escomesa de la claveguera. Demà 
els treballadors de la brigada municipal obriran carrer i faran la connexió. 
- S’informa de les queixes d’usuaris de la piscina municipal  perquè no hi   

           Aigua calenta. Aquest és el 3r any i mai ningú s’havia queixat. 
           El problema és que la instal·lació és molt antiga, no complia i a més estava    
            sota risc de legionel·losi. En el proper pressupost s’intentarà fer hi unes  
            mínimes i imprescindibles actuacions. 
 
 
 
4t.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 75/2016. 
 
El Sr. Alcalde explica el contingut del Decret d’Alcaldia núm. 75/2016 de data 12 de juliol 
de 2016 que literalment transcrit diu: 
 
 
En data de data 21 de juny de 2016, la Diputació de Girona va aprovar un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local 2016 per deutes pendents de pagament de la Generalitat de Catalunya als ens 
locals. 
 
En aplicació d’aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments que s’hi 
adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment i a 
renúncies del PUOSC 2011 i 2012. 
 
D’acord amb les atribucions conferides per l’article 53g) de 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, 
 
RESOLC: 

Primer.- Que l’Ajuntament de Fontcoberta s’adhereix al Conveni subscrit entre la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari 

d’assistència financera local 2016. 

Segon.-  Que  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licita  a  la 

Diputació  de  Girona  un  pagament  per  import  de 15.463,01 euros,  per  compte  dels 

crèdits que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen tot 

seguit:  

 

Nº Doc.Pres  NºDoc.FI  C.Gestor Pos.Press  Import net  Concepte  

651076906 5000356070 GO03 D/46400010
0/7130/0042 

15.463,01 
€ 

PUOSC 
manteniment 
2015 bestreta 
60% 

 



Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat,  l'Ajuntament 

de Fontcoberta transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  crèdits  a  favor  

de  la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 

de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.  

Quart..-  Ratificar aquest Decret en el primer Ple que celebri la Corporació. 

 
Vistos els antecedents, la Corporació, per unanimitat de tots els  Regidors assistents 
adopta l'acord següent: 
 
 Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 75/2016 de 12 de juliol proposat; així com facultar a 
l'Alcaldia per adoptar quants acords de tràmit resultin pertinents per a l’adhesió al 
Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què 
s’estableix el Pla d’assistència financera local 2016. 
 
5è INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE 2016 
 
 
Per tal de complir amb el que preveu la Llei 15/2010 de modificació de la llei 3/2004 per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, des de la Intervenció es dóna 
compte al Ple del següent: 
  
 
1. INFORMACIÓ DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES FACTURES 
PRESENTADES A LA CORPORACIÓ. 
 
Primer.- D’acord amb el que estableix  llei 15/2010, el termini de pagament aplicable a 
les factures emeses és de 30 dies següents a la data d’expedició de les certificacions 
d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte. 
 
Segon.- La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament de 
Fontcoberta durant el PRIMER/SEGON trimestre natural de q 
 
Tercer.- S’ha complert el termini de pagament imposat per la llei 15/2010 abans transcrit.  
 
 
2. TERMINI DE TRAMITACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ. 
 
De totes les factures registrades a l’Ajuntament de Fontcoberta, cap d’elles té una 
antiguitat superior a 3 mesos pendent de reconèixer l’obligació. 
 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI 
 
Publicada l’Ordre de festes laborals per l’any 2017, EMO/137/2016, de 30 de maig, 
publicada al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari 
oficial de les festes laborals a Catalunya per a l’any 2017. 
D’acord amb el que determina l’art. 46 del reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
l’Ajuntament per acord adoptat pel Ple, ha de proposar les dues festes locals retribuïdes 
i no recuperables del municipi. 
 



En aquest punt pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i comenta que l’any passat fer 
la festa local el divendres va suposar un problema per la Comissió de festes, ja que va 
ploure i varen haver de traslladar tot el material al pavelló i no els va ajudar la brigada 
municipal, ja que estaven de festa local. 
 
El Sr. Alcalde contesta que les coses no es poden improvisar, s’ha de tenir un pla B, 
s’ha de preveure i no s’ha de córrer. 
 
El Sr. Freixa contesta que no és una recriminació, però que estaria bé que els membres 
de la brigada fossin localitzables per si passa un imprevist, tot i que aquest any la 
Comissió de festes ja ha decidit de fer ho tot al pavelló municipal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és  aprovada per unanimitat i s’estableixen com a festes 
locals del municipi de Fontcoberta per l’any 2017: 
 
Dia 4 d’agost de 2017. 
Dia 23 d’octubre de 2017.  
 
 
 
7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC  
DE LA LLAR D’INFANTS “ELS PLANÇONS 
 

Seguidament s’informa al Ple que en el procediment de licitació de la Llar d’Infants Els 
Plançons de Fontcoberta, únicament es va presentar una sola empresa “Orió 
Assessorament i Serveis Educatius SC”.  

En data 29 de juny de 2016, es va reunir la Mesa de Contractació, i una vegada 
examinada la documentació administrativa, la Mesa de Contractació va declarar admesa 
a l’única empresa licitadora,“Orió Assessorament i Serveis Educatius SC” i va acordar 
enviar la documentació tècnica per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables 
en base a judicis de valor a un tècnic diplomat i expert en el tema. 

En data 6 de juliol de 2016  es va reunir la Mesa de Contractació i es dóna compte de 
la valoració tècnica i l’informe favorable del contracte de gestió del servei públic de la 
llar d’infants, Els Plançons, emès per l’àrea d’educació social de  la Diputació de Girona, 
i signat pel tècnic diplomat en Educació Social Sr. Robert Fàbregas i Ripoll. 

 Seguidament en el mateix acte es va procedir a l’obertura de la proposició econòmica. 

Atesa l’avaluació de l’oferta, la Mesa de contractació sotmet a aprovació del Ple  la seva 
proposta d’adjudicació juntament amb l’avaluació efectuada i l’expedient administratiu, 
per a que s’acordi allò que es consideri més oportú. 

En conseqüència la Mesa de Contractació proposa al Ple municipal l’adopció del 
següent acord: 

  1.- Adjudicar provisionalment el contracte de gestió del servei públic de la llar d’infants 
municipal “Els Plançons” a l’empresa ORIO ASSESSORAMENTS I SERVEIS 
EDUCATIUS SL. 
L’Adjudicació estarà subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a  les 

propostes presentades pel licitador, d’acord amb l’article 151 del R.D. Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de Contractes del 

Sector Públic. 



2.- L’adjudicatari, d’acord amb la clàusula setzena del  Plec de Clàusules 
Administratives, haurà de presentar dins el termini de 15 dies hàbils comptats des de la 
notificació del present acord, els documents següents: 
 

a) La garantia definitiva 5% del preu del contracte,  a la tresoreria de 
l’Ajuntament. 

b) L’import dels anuncis oficials, si s’escau, al seu càrrec a la tresoreria de 
l’administració contractant.  

c) Acreditar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, mitjançant certificacions vigents expedides pels òrgans 
competents de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’Agència 
Tributària de Catalunya i de la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 Pel que fa a l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament, aquest expedirà, d’ofici, dins el mateix termini, 
l’oportuna certificació. 

d) Aportar l’alta a la matrícula de IAE, el rebut corresponent al darrer exercici 
que hagi estat liquidat i una declaració responsable de trobar-se al corrent 
de les obligacions per aquest concepte, llevat que es trobi exempt 
d’aquest tribut. En aquest darrer cas, l’adjudicatari provisional es trobarà 
obligat a presentar una declaració responsable expressiva de la causa de 
l’exempció i del precepte legal que l’empara. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde Joan Estarriola Vilardell a gestionar els tràmits necessaris per 
a la signatura del contracte de gestió del servei públic de la llar d’infants municipal “Els 
Plançons”  
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 

 
8.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LA BRIGADA JOVE DE FONTCOBERTA. 
 
S’informa al Ple que en data 30 de maig de 2016 es varen aprovar les bases de 

contractació de 2 joves a la brigada municipal durant l’estiu de 2016. 

 La convocatòria inclosa en el Pla Local de Joventut i aprovat per l’Ajuntament de 

Fontcoberta,  assenyala la necessitat de treballar en l’àmbit del foment de l’ocupació 

juvenil, impulsant polítiques ocupacionals. En aquest Pla es recull la necessitat 

d’augmentar a màxima ocupació de joves en totes les ofertes que generi l’Ajuntament, 

tant si és pròpia com és a través d’empreses subcontractades o concessionàries.  

Resseguint aquesta prioritat, s’ha tornat a posar en marxa la Brigada Jove a l’estiu de 

2016. 

 El projecte de Brigada Jove contempla la contractació de dos joves durant el període 

entre el  15 de juliol a 15 d’agost com a reforç per cobrir les vacants que a la Brigada del 

municipi es produeixen durant el període de vacances. És precisament a l’estiu quan la 

Brigada té una major càrrega de feina ja que en aquest període coincideix la major part 

de l’oferta lúdica, cultural i festiva del municipi. En el marc de la Brigada, els joves 

aprenen qüestions bàsiques que més endavant els ajudaran en la seva inserció laboral: 

hàbits de treball. 

Atesa la disponibilitat pressupostària a la partida 330.22699 de la Regidoria de Joventut, 

s’informa favorablement per la Intervenció la contractació de dos joves en el projecte 

Brigada Jove.   

 



 
 
 En data 8 de juliol de 2016,  d’acord amb les bases de contractació aprovades, es 
reuneix la mesa de contractació i valora les diferents propostes presentades per a 
treballar a la brigada Jove durant l’estiu de 2016 amb els criteris establerts a la base 
tercera del plec. 
Atesa l’avaluació i puntuació dels currículums, el Tribunal proposa al Ple: 
 
1.- La contractació dels següents joves en el projecte Brigada Jove 2016: 
 

- ÒSCAR GONZÀLEZ REY el primer torn 
- MARK SARIC GRABOLEDA el segon torn 

 
2.- Formalitzar els corresponents contractes temporals, d’acord amb la legislació vigent. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat per  tots els membres de la Corporació.  
 
9è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL 
CLOT DE MELIANTA 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i informa que en data 24 de febrer de 2016 es va sol·licitar 
a la Directora General d’Administració Local, Departament de Governació, 
Administracions Públiques i habitatge, una aportació econòmica per unes actuacions 
urgents en el municipi, una de les quals era l’actuació del Clot de Melianta, on s’ha 
d’estabilitzar el talús del vessant esquerra del rec  per evitar afectacions al carrer Mn. 
Pere Campolier i als habitatges que hi confronten. 
En data 7 d’abril es va rebre resposta del departament en el que comunicaven que 
l’actuació del Clot de Melianta era susceptible de ser subvencionada, però que calia 
enviar una sèrie de documentació, entre la qual hi havia el projecte tècnic de l’actuació 
degudament aprovat pel Ple. 
En el mes de maig es va encarregar el projecte tècnic als serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany. 
Redactat el projecte tècnic de les obres a executar, es proposa al Ple: 
 
1.- Aprovar inicialment el Projecte d’estabilització d’un talús al Clot de Melianta, redactat 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
2.- Sotmetre aquest projecte  a informació pública per un termini de trenta dies a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, a l’efecte de presentar 
possibles al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 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, i article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i diu: 
 

Que el Projecte que s’aprova del Clot de Melianta és una actuació de mínims per 

consolidar el tal·lus que està a punt d’ensorrar-se, nosaltres ho veiem una 

actuació necessària i urgent, però troben a faltar un segon projecte de 

restauració de tot el Clot de Melianta, encara que es tingui que fer per fases, que 

així nosaltres el faríem el trobem a faltar i demanem a l’equip de govern que hi 

posi fill a l’agulla. 

 



Com no pot ser d’una altra manera el nostre vot és a favor. 

 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat per  tots els membres de la Corporació.  
 
 
10è.- PRECS I PREGUNTES 
 
Arribat el torn de precs i preguntes, pren la paraula el regidor Sr. Albert Vergés i pregunta 
quan es farà la sega dels marges dels camins rurals i l’itinerari de les fonts que està molt 
abandonat. 
El Sr. Alcalde contesta que a la brigada municipal hi ha hagut dues baixes i tot i que s’ha 
contracta un operari no s’ha donat l’abast a netejar i segar tota l’herba, que a més 
aquesta primavera ha plogut molt i l’herba no ha parat de créixer, i s’ha endarrerit la 
feina. 
En relació a l’itinerari de les fonts ho feien els voluntaris però ara a l’estiu és difícil fer les 
brigades de voluntaris per la calor i que molta gent fa vacances. S’ha de torna a 
començar a partir del setembre/octubre. 
 
Pren la paraula el Sr. Xavier Cros i comenta que ja s’ha anat recuperant la feina i s’ha 
netejat molta part del municipi i s’està fent encara. 
 
El Sr. Lluís Freixa comenta que si s’amplien rutes i demés s’han de mantenir i abocar-hi 
més recursos, s’ha de preveure, i amb l’itinerari de les fonts era clar que passaria això, 
que no es podria mantenir net. 
 
El Sr. Alcalde contesta que es millor tenir l’itinerari amb herbes que no tenir-lo, que el 
problema de l’herba, és general a tots els municipis. 
Que la gent és queixa de l’herba els mesos de maig juny que és quan creix, tot hi que 
creu que tot es pot millorar, però costa. En tot cas es podria fer una actuació a la zona 
de la Mare de Déu de la Font, que és on hi ha més ombra. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i diu: 
 

Que al municipi de Fontcoberta tenim molts punts de llum sense llum, que li 

passaran la relació al regidor de la via pública perquè quan abans millor es 

reparin. 

 
 
El Sr. Xavier Cros contesta que quan es rep la queixa de que en una farola no hi ha llum, 
es va arreglar el mateix dia. Que si la gent li diu al Sr. Freixa i ell no ho diu a l’Ajuntament, 
molt malament perquè la brigada no ho sap. 
El Sr. Freixa diu que un vespre de la setmana passada  va  anar a donar la volta per la 
urbanització i es va trobar que 19 punt de llum no funcionaven. 
Seguidament el Sr. Francesc Molina dóna la llista dels punts de llum avariats al Sr. 
Xavier Cros regidor de la via pública. 
 

Carrer Manel Alemany, 41     1 farola, 

Carrer Berenguer d’Espasens, 14   1 farola, 

Carrer Mossèn Pere Campolier, 19   1 farola s’encén i s’apaga, 

Carrer Mossèn Pere Campolier, 1   1 farola, 



Carrer Mossèn Pere Campolier, 53   1 farola, 

Carretera de Figueres, 47    3 faroles seguides apagades, 

Carrer Sant Feliu, 6     1 farola, 

Carrer Sant Jordi, 11     1 farola, 

A la pujada de La Farrès     6 faroles en tot el carrer 

nomes 5 estan enceses, 

Carrer del Nord, 15     1 farola, 

Carrer Mossèn Àgusti Piferrer, 15   1 farola, 

Plaça de Vilavenut      2 faroles, 

Cami de Cal Rei al canto de la Plaça dema Batlle 1 farola, 

 
El Sr. Alcalde diu que s’ha de tenir en compte que moltes bombetes són de vapor de 
sodi i a vegades es paren una estona i llavors tornen a encendre’s. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni més precs ni preguntes a formular, el Sr. 

Alcalde dóna per acabada la sessió a les deu hores quaranta-cinc minuts. En dono fe.  

 

Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 

 

 

 


