
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’adjudicació dels premis del 18é Concurs de Cartells en el marc del Dia

Mundial Sense Tabac amb el lema « Que no et fumin... Respira» organitzat per l'Àrea de

Benestar del CCAE.

Fets
1. El Ple del Consell Comarcal en data 28 de març de 2017 va aprovar les Bases que

han de regir el 18é Concurs de Cartells en el marc del Dia Mundial Sense Tabac per
a l'any 2019. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 23 d’1 de febrer de
2018 i al DOGC núm. 7550 de 2 de febrer de 2018. 

2. Que un cop finalitzat el termini d’exposició pública de les bases del concurs es va
aprovar la convocatòria del concurs a la Junta de Govern del 19 de març de 2019.

3. El dia 26 d’abril de 2019, a les 10h, es reuneixen , segons el que determinen les
bases  que  regeixen  el  Concurs  de  Cartells  del  Dia  Mundial  Sense  Tabac  els
membres del jurat per determinar els cartells premiats en el marc del 18è Concurs
de  Cartells  del  Dia  Mundial  Sense  Tabac,  amb  el  lema  «  Que  no  et  fumin...
Respira»

4. La directora tècnica de Benestar Social en data 29 d’abril de 2019 en que informa
favorablement a l'adjudicació del Premis del 18è Concurs Comarcal de Cartells.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

• 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 (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea  de  Benestar  Social,  proposa a la  Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD



Primer.- Reconèixer l'obligació derivada les Bases del 18è Concurs Comarcal de Cartells dins
l'agenda d'activitats que se celebrarà durant el Dia Mundial sense tabac per a l'any 2019
aprovades per el Ple en data 28 de març de 2017.

Segon.-  Ordenar  el  pagament  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  40.2311.22711
“Programa  prevenció  de  drogodependències”  del  pressupost  vigent  a  les  persones
guanyadores segons es desprèn de l'acta del Jurat reunit en data 26 d’abril de 2019 i que
queda reflectit de la següent manera:

Nom i Cognoms DNI Quantitat

1r Premi Amélie  Batlle  Edmon-Mariette  (Institut
Cendrassos de Figueres)

Y4982608V 100 €

Centre
guanyador:

Institut  Cendrassos de Figueres Q6755298D 300 €

1r Accèssit: Julia Escolar  (Institut Olivar Gran) 42305795D 30 €

2n Accèssit: Valesiya Polyakova (La Salle) Y5299971A  30 € 

3r Accèssit: Arnau Soler (Institut Olivar Gran) 41565944E 30 €

Tercer.-  Notificar  aquest acord a l'Àrea d'Intervenció de Fons del Consell  Comarcal  i  als
interessats per al seu coneixement i als efectes legals adients.

RECURSOS
Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Àlex Hernàndez Gonzàlez

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció al Organisme Autònom de Salut

Pública  de  la  Diputació  de  Girona  (DIPSALUT)  per  al  finançament  de  dispositius  que

responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat, per a l‘any 2019-2020.

Fets

1-  Edicte  d'aprovació  de  les  bases  específiques  de  subvencions  de  suport  econòmic  als
ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar per a l’any
2019-2020, publicat en el BOP de Girona número 56 de data 20 de març de 2019.

2- Edicte de convocatòria de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius
que responguin als  objectius  del  programa  Benestar  i  Comunitat,  publicat  en el  BOP de
Girona número 83 de data 30 d'abril de 2019.

3- L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal vol participar en aquesta convocatòria
amb el projecte elaborat que porta el nom "L’Alt Empordà, Una Comarca Inclusiva amb Salut
i Sostenible".

4- El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 14 de maig de 2019, cal tramitar la
sol·licitud  al òrgan col·legiat competent en la propera sessió que celebri.

Fonaments de dret

- Llei  39/2015 d'1  d'octubre de procediment administratiu  comú de les  administracions

públiques.

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

- Llei  39/2015 d'1  d'octubre de procediment administratiu  comú de les  administracions
públiques.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent



ACORD

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció  al Organisme Autònom de Salut Pública de la

Diputació de Girona (DIPSALUT) amb el projecte elaborat per l'àrea de Benestar que porta el

nom de «L’Alt Empordà, Una Comarca Inclusiva amb Salut i Sostenible» en el marc de la

convocatòria «Benestar i Comunitat» per a l'any 2019-2020.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  l’encàrrec  de  representació  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
atorgament  de  poders  per  a  plets  en  el  procediment  d’interposició  de  recurs  contenciós
administratiu contra la desestimació pressumpte del recurs d’alçada interposat pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà contra la resolució dictada per la Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial.- Aprovació.-

Fets

En data 23 d’abril de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar encarregar la
defensa jurídica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el procediment d’interposició de
recurs  contenciós  administratiu  contra  la  desestimació  pressumpte  del  recurs  d’alçada
interposat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la resolució dictada per la Direcció
General  d’Energia,  Mines  i  Seguretat  Industrial  amb  data  22  de  febrer  de  2018,  sobre
correcció d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2009, per la qual es va inscriure de
forme definitiva en el  Registre  d’Instal·lacions  de  Producció  d’Energia  elèctrica  en règim
especial de Catalunya la instal·lació de biogàs amb motor alternatiu ABOCADOR DE PEDRET I
MARZÀ amb núm. 1207, a l’advocat Sr. Narcís Pérez  Moratones.

El  Sr.  Narcís  Pérez  Moratones  ens  va  facilitar  una  llista  de  procuradors  als  quals  s’ha
d’encarregar la representació del Consell Comarcal en l’esmentat procediment.

Així mateix també cal atorgar el poder notarial corresponent per a plets a favor de l’advocat i
els procuradors abans esmentats.  

Fonaments de Dret

• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

• Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

• Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

Per tot això, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent



ACORD

Primer.-  Interposar recurs contra la desestimació pressumpte del recurs d’alçada interposat
pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la resolució dictada per la Direcció General
d’Energia,  Mines  i  Seguretat  Industrial  amb data  22 de  febrer  de  2018,  sobre  correcció
d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2009, per la qual es va inscriure de forme
definitiva en el Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia elèctrica en règim especial de
Catalunya la instal·lació de biogàs amb motor alternatiu ABOCADOR DE PEDRET I MARZÀ
amb núm. 1207.                       

Segon.- Encarregar la representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en l’esmentat
procediment d’interposició  de  recurs  contenciós  administratiu  contra  la  desestimació
pressumpte del recurs d’alçada interposat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la
resolució dictada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial als següents
procuradors: Maria Àngels Vila Reyner, Coral·lí Peix Espígol, Rosa Maria Bartolomé Foraster,
Elisabeth Hernández Vilagrasa i Pablo Sorribes Calle.  

Tercer.- Disposar l’atorgament del poder notarial per a plets corresponent a favor del lletrat,
Sr. Narcís Pérez i Moratones i els procuradors abans esmentats.  

Figueres, a la data de la signatura electrònica

Certifico:
La presidenta, El secretari

Montserrat Mindan i Cortada Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació del finançament del programa Treball i Formació 2018-20.

Fets

En  data  26  de  setembre,  des  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  s'ha  publicat  l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre d‘enguany, que aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20. En data 8 d’octubre,
s’ha publicat la convocatòria per a l’any en curs, segons la resolució TSF/2265/2018, d’1
d’octubre de 2018.

En data 15 d’octubre de 2018, la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà emet la
resolució  de  diferents  acords,  entre  els  quals  s’aprova   la  Memòria  del  programa  i  la
sol·licitud del finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà 2018-20, al Servei
d’Ocupació de Catalunya, per contractar a 31 persones per un import de 439.773,36€

En data 15 d’octubre de 2018, la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà acorda
sol.licitar  al  Servei  Públic  d’Ocupació  el  finançament del  programa Treball  i  Formació  Alt
Empordà 2018-20, per un import de 439.773,36 €, segons el següent detall:

Experiència laboral i formació PANP 12 115.216,80 €

6 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 112.560,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 2.656,80 €

Experiència laboral i formació PANP 6 98.228,00 €

10 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 93.800,00 €

Formació 10 persones *60 hores * 7,38 €/hora 4.428,00 €

Experiència laboral i formació PRGC 12 38.405,60 €

2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 37.520,00 €

Formació 2 persones *60 hores *7,38 €/hora 885,60 €

Experiència laboral i formació PRGC 6 78.582,40 €

8 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 75.040,00 €

Formació 8 persones *60 hores * 7,38 €/hora 3.542,40 €



Experiència laboral i formació DONA

4 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 75.040,00 € 76.811,20 €

Formació 4 persones * 60 hores * 7,38 €/hora 1.771,20 €

Coordinació i suport tècnic, línia COOR 32.529,36 €

1 contracte de 12 mesos / 1.633 h * 19,92 €/hora 32.529,36 €

Total 439.773,36 €

En data 14 de desembre de 2018, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
aprova la resolució de finançament per un import de 439.772,96 €. La diferència respecte a
l’import sol.licitat  pel  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà és de 0,40 €. Aquest import es
correspon a la diferència entre l’import sol.licitat per la línia COOR i l’import aprovat per la
mateixa línia.

Pressupost acceptat aprovat Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Import sol.licitat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà 439.773,36 €

- COOR sol·licitat (32,529,36€) i COOR aprovat (32.528,96 €) -0,40 €

Total 439.772,96 €

Abans de fer la sol.licitud es va fer una prospecció prèvia.  Inicialment es volia demanar
finançament per  a  30  llocs  de  treball  d’experiència  laboral.  Finalment,  es  va  desistir  de
presentar-ne 8 i se’n van demanar 30.

Dels 30 contractes de treball finançats des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, se’n
cobreixen 28. Per això, cal renunciar al finançament d’aquests dos llocs de treball, que no es
van poder cobrir. Corresponen: 1 a la línia PRGC 6 i 1 a la línia DONA. El motiu és per manca
de candidats i anaven destinats a:

1 agent cívic destinat a Castelló d’Empúries (PRGC 6), per manca de candidats.

1  auxiliar  de  la  llar  destinat  a  Castelló  d’Empúries  (DONA  12)  per  manca  de
candidats.

És necessari retornar la bestreta dels dos contractes renunciats. La bestreta és del 80% de
l’import del finançament i ha estat cobrat.

L’import de la renúncia és de 29.025,60 € i el retorn de la bestreta de 23.220,48 € (80% de
29.025,60 €), segons el següent detall:

2 renúncies per no cobrir el lloc de treball Renúncia Retorn



bestreta

Experiència laboral i formació PRGC 6 9.822,80 € 7.858,24 €

1 contracte de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 9.380,00 €

Formació 1 persona *60 hores * 7,38 €/hora 442,80 €

Experiència laboral i formació DONA

1 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contr. 18.760,00 € 19.202,80 € 15.362,24 €

Formació 1 persona * 60 hores * 7,38 €/hora 442,80 €

Total 29.025,60 € 23.220,48 €

El pressupost acceptat és igual al pressupost sol.licitat, menys la diferència de 0,40 € de la
línia  COOR,  menys  l’import  dels  dos  contractes  renunciats.  L’import  és  de  410.747,36  €
segons el següent detall:

Experiència laboral i formació PANP 12 115.216,80 €

6 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 112.560,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 2.656,80 €

Experiència laboral i formació PANP 6 98.228,00 €

10 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 93.800,00 €

Formació 10 persones *60 hores * 7,38 €/hora 4.428,00 €

Experiència laboral i formació PRGC 12 38.405,60 €

2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 37.520,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 885,60 €

Experiència laboral i formació PRGC 6 68.759,60 €

7 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 65.660,00 €

Formació 7 persones *60 hores * 7,38 €/hora 3.099,60 €

Experiència laboral i formació DONA

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 56.280,00 € 57.608,40 €

Formació 3 persones * 60 hores * 7,38 €/hora 1.328,40 €

Coordinació i suport tècnic, línia COOR 32.528,96 €

Sol.licitat 1 contracte 12 mesos / 1.633 h * 19,92 €/h 32.529,36 €



Diferència amb l’import aprovat per la Generalitat CAT -0,40 €

Total 410.747,36 €

S’adjunta  com  a  document  annex  l’informe  favorable  emès  per  la  cap  de  Promoció
Econòmica segons la proposta realitzada. 

Fonaments     de     dret   

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual  s’aprova el  Reglament d’obres,  activitats i
serveis dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

- 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 (TRLMRLC).

- Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

- Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre d‘enguany, aprova les bases reguladores per a
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20.

- Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  Acceptar  el  finançament  del  programa  TRFOP  2018  –  20,  del  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya, per import de 410.747,36 €, segons el següent detall:

Experiència laboral i formació PANP 12 115.216,80 €

6 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 112.560,00 €



Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 2.656,80 €

Experiència laboral i formació PANP 6 98.228,00 €

10 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 93.800,00 €

Formació 10 persones *60 hores * 7,38 €/hora 4.428,00 €

Experiència laboral i formació PRGC 12 38.405,60 €

2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 37.520,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 885,60 €

Experiència laboral i formació PRGC 6 68.759,60 €

7 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 65.660,00 €

Formació 7 persones *60 hores * 7,38 €/hora 3.099,60 €

Experiència laboral i formació DONA

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 56.280,00 € 57.608,40 €

Formació 3 persones * 60 hores * 7,38 €/hora 1.328,40 €

Coordinació i suport tècnic, línia COOR 32.528,96 €

Sol.licitat 1 contracte 12 mesos / 1.633 h * 19,92 €/h 32.529,36 €

Diferència amb l’import aprovat per la Generalitat CAT -0,40 €

Total 410.747,36 €

Segon.-  Renunciar a l’import de 29.025,60 € del pressupost aprovat des del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, per manca de candidats. Concretament:

2 renúncies per no cobrir el lloc de treball Renúncia
Retorn
bestreta

Experiència laboral i formació PRGC 6 9.822,80 € 7.858,24 €

1 contracte de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 9.380,00 €

Formació 1 persona *60 hores * 7,38 €/hora 442,80 €

Experiència laboral i formació DONA

1 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contr. 18.760,00 € 19.202,80 € 15.362,24 €



Formació 1 persona * 60 hores * 7,38 €/hora 442,80 €

Total 29.025,60 € 23.220,48 €

Tercer.- Retornar l’import de 23.220,48 €, que es correspon al 80% de la bestreta cobrada
del  finançament  renunciat  de  29.025,60  €.  Aquest  retorn  s’ha  de  fer  en  dos  ingressos,
corresponents a les dues línies de finançament a què es renúncia, i que són la PRGC 6 i la
DONA.

Quart.- Consignar l’import de 410.747,36 €, corresponent al pressupost acceptat a l’aplicació
pressupostària: 65.45013 i afegeixi els anys i el número de projecte al redactat actual, de
manera que el nom de la partida quedi de la següent manera  «Programa  Treball i Formació
2018-20 GENCAT SOC026/18/00052». Aquest és un requeriment que es fa des del mateix
programa.

Cinquè.- Ingressar en el compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, número
2100-1183-35-0200135636,  IBAN:  ES3521001183350200135636,  la  bestreta  cobrada  dels
contractes renunciats, per un import de 23.220,48 € (80% de 29.025,60 €). És necessari que
s'efectuïn dos ingressos diferents i que hi consti el concepte especificat més endavant, atès
que la renúncia correspon a dues línies de finançament diferents, que són: la PRGC 6 i la
DONA. En el cas de no fer-se d’aquesta manera podem tenir dificultats en la liquidació final
del programa. Els dos ingressos que s’han de fer són:

2.1.-  Ingrés per un import de 7.858,24 € (80% *9.822,80 €), a la línia PRGC 6
mesos. És imprescindible el següent concepte «Retorn bestreta 2018-PRGC-6-SPOO-
00052».

2.2.- Ingrés per un import de 15.362,24 € (80% * 19.202,80 €), a la línia DONA. És
imprescindible el següent concepte «Retorn bestreta 2018-DONA-12-SPOO-00052».

Sisè.- Trametre a la cap de Promoció Econòmica, el document justificatiu dels dos ingressos
anteriors, per a què ho comuniqui al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Setè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a
l’Equip de Justificació Econòmica de la delegació de Girona del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció



d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Manuel Toro Coll

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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