
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació d'un servei de transport escolar sanitari a l'escola d'educació
especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant.- a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de
licitació.-

Fets

La tècnica de cultura i ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 18 de febrer
de 2016, justificatiu de la necessitat de contractació d'un servei de transport escolar sanitari des
del municipi de Roses a l'escola d'educació especial Mare de Déu del Mont, al municipi de
Vilafant.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

Fonaments de dret

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel RD773/2015, de
28 d'agost.

- Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per  tot  això,  la consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació d'un servei de transport escolar
sanitari a l'escola d'educació especial Mare de Déu del Mont, al municipi de Vilafant.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques, adjunts a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article 169  i  següents  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de



licitació és de 195,00€ per servei/dia, IVA exclòs.

La durada del contracte serà des de la data de la seva signatura fins al 30 de juny de 2017.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 36.336,20€, que inclou l' IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost.

La despesa a consignar per a l'exercici 2017, inclòs l'IVA i les possibles modificacions, serà de
25.246,65€.

Cinquè.-  Sol·licitar  oferta  a  les  següents  empreses,  capacitades  per  a  la  realització  de  les
prestacions objecte del contracte:
• Consorci del Transport Sanitari Regió Girona, c. Bescanó, 7A, pol. ind. Domeny,  17707

Girona
• Transport  Sanitari  de  Catalunya  SLU,  av.  Josep  Tarradellas,  8-10,  6a.  planta,  08029

Barcelona
• Ambulàncies Blanch Bila SL, passeig Manel Bonmatí i Romaguera, 9, 17005 Girona

Sisè- Anunciar, així mateix, la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal

Setè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.

Vuitè.- Donar trasllat del present acord a les empreses esmentades, juntament amb una còpia
del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com a
l'àrea d'Intervenció de Fons del Consell Comarcal.

Novè- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord. 

Figueres, 9 de febrer de 2016

La consellera delegada de l'àrea 
d'Ensenyament

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'aprovació  d'un  protocol  per  compartir  espai  de  menjador  entre  la  llar
d'infants Ballmanetes i l'escola Lluís Marià Vidal d'Agullana

Fets

1- Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències de la
gestió del menjador  a la comarca de l'Alt Empordà.

2- Ateses  les competències i l'acord que desprèn el conveni, el Consell Comarcal en la mesura
de les consignacions pressupostàries,  ha de portar a terme la prestació del servei de menjador
amb eficiència i eficàcia. 

3- Atès que en la sessió de data 30 de juliol de 2012 el Ple del Consell Comarcal va aprovar
l'acord de la Comissió de Govern de 19 de juny de 2012 de  contractació de l'empresa Serunion
per el servei de menjador de l'escola Lluís Marià Vidal d'Agullana.

4- Atès que la llar d'infants i l'escola Lluís Marià Vidal han de compartir espai de menjador per
l'eficàcia del servei es pertinent establir un protocol d'ús.

5- Vist l'informe de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa l'aprovació
d'un protocol per compartir espai de menjador entre la llar d'infants Ballmanetes i l'escola Lluís
Marià Vidal d'Agullana.

Fonaments de dret

• Capítol II de la llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació
• Els Articles 6 i  159.5 de la Llei  12/2009 de 10 de juliol  d'educació que preveu que els

Consell Comarcals poden assumir la gestió dels servei de menjador
• El Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics

de titularitat del Departament d'Ensenyament
• La clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/179/22014 de 24 de juliol relatius a la

delegació  de  competències  de  la  Generalitat  de  Catalunya  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals explicita
l'organització i  el finançament per la prestació de serveis.

Per tot  això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Aprovar el protocol d'ús entre l'Ajuntament d'Agullana, el Consell Comarcal de l'Alt



Empordà i l'empresa Serunion per portar a terme el servei de menjador escolar tots els dies
lectius del curs escolar, que s'adjunta com a document annex.

Segon.  - Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  l'Ajuntament  d'Agullana  i  a  l'empresa  Serunion  per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 22 de març de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a les sol·licituds de menjador obligatori de la convocatòria  per a la concessió
del  menjador  gratuït  i  dels  ajuts  individuals  de  menjadors  dels  centres  escolars  públics  i
concertats de la comarca per al curs 2015-2016.

Fets

El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 9 de juny de 2015, es van
aprovar les bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals de menjador
adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics per al curs 2015-2016.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 d'octubre de 2015, va aprovar les sol·licituds
presentades de menjador obligatori per al curs 2015-2016.

A partir de l'aprovació de data 6 d'octubre de 2015 s'han presentat al Consell Comarcal diverses
sol·licituds  de  menjador  escolar  amb  caràcter  obligatori  per  aquest  curs  2015-2016  que
compleixen els requisits de les bases.

Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament segons el qual proposa
l'estimació de les sol·licituds presentades de menjador obligatori per al curs 2015-2016.

Fonaments de dret

– Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
– Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
– L'article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
– La clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/179/22014 de 24 de juliol relatius a

la delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals
explicita l'organització i  el finançament per la prestació de serveis.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent



ACORD

Primer .- Estimar les sol·licituds presentades de menjador obligatori per al curs 2015-2016 que
compleixin els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.

Segon.- Autoritzar la despesa de 413.022,72€ per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària  35.3263.48000 l'import  de  118.328,10€ pel  període de setembre  a
desembre de 2015 i l'import 183.494,30 € pel període de gener a juny de 2016, i amb càrrec a
l'aplicació 35.3263.22799 l'import de 43.595,58 € pel període de setembre a desembre de 2015 i
l'import 67.604,74 € pel període de gener a juny de 2016, d'acord amb la relació següent:

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als ens gestors corresponents.

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà per trimestres i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, d'acord amb les condicions següents:

– Una vegada aprovada l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell
Comarcal de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la
quantia establerta.

– Una vegada transferida per la Generalitat la consignació econòmica corresponent. 

L'ajut s'aplicarà sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. Amb
aquesta finalitat els ens gestors del menjador hauran de comunicar al Consell Comarcal les altes,
les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, el
director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes,
certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions

ENS GESTOR TOTAL CURS 

AMPA ESC JOAN REGLA 27.280,00

AMPA ESC SALVADOR DALI 6.591,20

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 13.384,80

AMPA ESC RAMON MUNTANER 19.360,00

CEE MARE DE DEU DEL MONT 235.206,40
CEIP. EL FAR D'EMPORDÀ 14.907,20
CEIP. LES CLISQUES 11.806,08
CEIP. SANT SEBASTIA 13.094,40
CEIP. JOSEP RIBOT OLIVAS 19.388,16
ESC VALENTINS 6.388,80
CEIP. TERESA DE PALLEJA 22.582,56
AMPA ESC JOAQUIM GIFRE 23.033,12

TOTAL : 413.022,72



com calguin per executar el present acord. 

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell  Comarcal  per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 22 de març de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la resolució d'ajuts individuals de menjador d'alt risc social i sol·licituds del
llindar 3 de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016.

Fets

El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 9 de juny de 2015, es van
aprovar les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2015-
2016.

La Junta de Govern Local, en sessions de data 29 de setembre de 2015, 13 d'octubre de 2015 i
20 d'octubre de 2015, va aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs
2015-2016. Aquesta adjudicació es va notificar a les famílies i als ens gestors i es va iniciar el
període de presentació de recursos establert a l'article 12 de les bases.

En data 23 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la resolució dels recursos
presentats en el marc de la convocatòria  d'ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016.

Atès que el Departament d'Ensenyament estableix el llindar 3 que contemplen les bases.

Ateses  les  sol·licituds  de  matrícula  viva  d'alt  risc  social  presentades  pels  Serveis  Socials
corresponents.

Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament segons el qual proposa
l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador  per al  curs 2015-2016 a les sol·licituds del
llindar 3 i les sol·licituds de matrícula viva d'alt risc social.

Fonaments de dret

– Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
– Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
– L'article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
– La clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/179/22014 de 24 de juliol relatius a

la delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals



explicita l'organització i  el finançament per la prestació de serveis.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer .- Adjudicar els ajuts de menjador per al curs 2015-2016, resultants de l'estimació de les
sol·licituds del llindar 3 i les sol·licituds de matrícula viva d'alt risc social, d'acord amb l'annex
adjunt que forma part de la proposta.

Segon.- Autoritzar la despesa de 822.571,44€ per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 l'import  de 208.749,39 € pel període de setembre a
desembre de 2015 i l'import 323.712,81 € pel període de gener a juny de 2016, i amb càrrec a
l'aplicació 35.3263.22799 l'import de 113.736,01€ pel període de setembre a desembre de 2015
i l'import 176.373,23 € pel període de gener a juny de 2016, d'acord amb la relació següent:

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als ens gestors corresponents.

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà per trimestres i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, d'acord amb les condicions següents:

ENS GESTOR IMPORT ENS GESTOR IMPORT

AMPA ESC JOAN REGLA 11.742,80 AMPA ESC SOL I VENT 18.153,60

ESC SANTA CECILIA (AJUNT) 1.080,00 AMPA ESC LES MELIES 21.492,00

AMPA ESC RUIZ AMADO 27.176,80 CEIP. CARITAT SERINYANA 1.815,00

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 41.236,00 CEIP. EL FAR D'EMPORDA 5.880,60

AMPA ESC EMPURIES 34.624,80 CEIP. L'ESCULAPI 6.472,80

AMAP ESC JOSEP PALLACH 34.267,80 CEIP. PARC DE LES AIGÜES 33.383,90

AMPA ESC SALVADOR DALI 36.123,20 CEIP. POMPEU FABRA 26.127,66

AMPA ESC SANT PAU 17.221,20 CEIP. JOAQUIM VALLMAJO 6.805,44

AMPA ESC AMISTAT 70.006,95 CEIP SANT JAUME 5.925,40

COR DE MARIA 16.169,60 CEIP. VALLGARRIGA 13.118,22

LA SALLE 9.324,80 CEIP. JOSEP DE RIBOT OLIVAS 4.590,00

ESCOLAPIES FIGUERES 13.385,80 CEIP. ANICET DE PAGES 24.745,50

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 17.468,10 CEIP. LLUIS MARIA VIDAL 1.537,60

AMPA ESC RAMON MUNTANER 5.148,00 CEIP. CARME GUASCH I DARNE 32.686,40

AMPA ESC PONT DE MOLINS 3.397,60 CEIP. JOAQUIM CUSI 43.865,00

ESC ELS GRECS 50.152,55 AMPA ESC EL BRUEL 39.130,96

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL 16.632,00 AMPA ESC LLERS 7.112,60

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 23.976,00 CEIP. GONÇAL COMELLAS 3.521,32
AMPA ESC LLAGUT 44.259,80 AMPA ESC JOAQUIM GIFRE 6.350,04

AMPA ESC SANTIAGO RATES 19.422,80 CEIP J. VICENÇ VIVES 27.040,80

TOTAL: 822.571,44



– Una vegada aprovada l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell
Comarcal de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la
quantia establerta.

– Una vegada transferida per la Generalitat la consignació econòmica corresponent. 

L'ajut s'aplicarà sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. Amb
aquesta finalitat els ens gestors del menjador hauran de comunicar al Consell Comarcal les altes,
les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, el
director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes,
certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell  Comarcal  per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 22 de març de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i l'Ajuntament de Ventalló per a la gestió del servei de menjador escolar a l'escola de
Ventalló.

Fets

- Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

- Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius
a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà quant  a la gestió del  servei  escolar  de transport  i  menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i  el finançament per la prestació de serveis. 

- Atès que en data 9 de desembre de 2015 l'Ajuntament de Ventalló ha sol·licitat poder portar la
gestió del menjador escolar de l'escola de Ventalló.

- Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2017

- Vist l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Educació segons el qual proposa
l'aprovació  del  conveni  de   col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
l'Ajuntament de Ventalló per a la gestió del servei de menjador escolar a l'escola de Ventalló.

Fonaments de dret

• Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consell

Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• L'article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics de

titularitat del Departament d'Ensenyament.
• Reial decret legislatiu 3/2011, de 1 4de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de contractes del Sector Públic.
• Conveni entre el Departament d'Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya i el  Consell

Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport
escolar  i  per  a  la  gestió  del  servei  escolar  de  menjador  i  altres  prestacions  en  matèria
d'ensenyament de 14 de juliol de 2014. 



Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Ventalló per a la gestió del servei de menjador escolar a l'Escola de Ventalló. 

Segon.-  Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

Quart.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb
el que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- Publicar aquest acord, així com el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu
l'article  110.3  de  la  Llei  26/2010,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  administratiu  de  les
administracions públiques de Catalunya 

Sisè.-  Donar-ne trasllat a l'Ajuntament de Ventalló i  a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres,  22 de març de 2016

La consellera delegada de l'àrea de Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


