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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 5/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 17 de març de 2015 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
 • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació dels convenis entre els Ajuntaments de Campdevànol, Camprodon, Ribes 

de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
la realització de les activitats de “Gaudeix l’estiu al Ripollès”. 
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3. Revisió de preus de la llicència d’ocupació temporal dels espais que el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya ocupa a la seu del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

4. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions. 

5. Proposta de correcció d’una errada en l’acord del Consell de Govern del dia 3 de març 
de 2015 referent a la resolució de l’expedient sancionador 31/2014 incoat a CRR 
concessionària de la Ruta 19 EE-Ripoll de transport escolar. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1. Aprovació de factures. 

7. Mocions d'urgència: 
7.1. Aprovació del conveni de col· laboració específic entre el Departament de Cultura  

i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual per a la gestió 
de l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 

7.2. Aprovació de les addendes 2015 als convenis entre els Ajuntaments de: 
Campdevànol, Camprodon, Les Llosses, Setcases, Vallfogona de Ripollès, Mollò, 
Ribes de Freser, Ripoll i Sant Pau de Segúries; el Consell Comarcal del Ripollès i 
el Consorci Ripollès Desenvolupament per al manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia. 

8. Informació de Presidència i Gerència. 
9. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 3 de març de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DELS CONVENIS ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE  
CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON, RIBES DE FRESER, RIPOLL I S ANT JOAN 
DE LES ABADESSES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE “GAUDEIX L’ESTIU A L 
RIPOLLÈS” 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre els Ajuntaments de Campdevànol, 
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la realització de les activitats de “Gaudeix l’Estiu al Ripollès”; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
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col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Campdevànol, 
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses per a la realització de 
les activitats de “Gaudeix l’Estiu al Ripollès”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte d’aquest acord a la Intervenció i a la subàrea de Joventut de la 
corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
dels convenis. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DE LA LLICÈNCIA  D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL DELS ESPAIS QUE EL DEPARTAMENT DE SALUT DE  LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA OCUPA A LA SEU DEL CONSELL  
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la sol· licitud del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per revisar els 
preus de la llicència d'ocupació temporal dels espais que ocupa a la seu del Consell 
Comarcal del Ripollès, formalitzada en data 1 de gener de 2011; 
 
L’apartat b) del pacte segon de la llicència d’ocupació disposa que les modificacions en 
l’import de la contraprestació s’efecturaran de conformitat amb les variacions 
experimentades en l’IPC, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística o 
l’organisme que el supleixi. 
 
Vist l’informe de la Intervenció de la corporació de data 9 de març de 2015, en el qual 
manifesta que és procedent la revisió de preus de llicència d’ocupació temporal dels 
espais que el Departament de Salut de la Generalitat ocupa a la seu del Consell Comarcal 
del Ripollès, per la variació experimentada per l’IPC entre els mesos de desembre de 
2013 i desembre de 2014, que ha disminuït en -1,0%; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
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Primer. Procedir a la revisió dels preus de la llicència d'ocupació temporal dels espais que 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ocupa a la seu del Consell 
Comarcal del Ripollès que, una vegada aplicada la disminució de l’1,0%, quedarà fixat en 
la quantitat mensual de 403,53 € (més IVA). 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció, per a l'efecte corresponent. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACION S 
 
En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2002 i per un 
termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure el contracte de concessió 
del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS, SL; 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el contracte 
serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. 
Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-
se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri 
financer del contracte. Així mateix serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 
mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització 
del termini contractual o de les seves pròrrogues;  
 
En data 1 d'octubre de 2014 va finalitzar el termini de vigència inicial de 10 anys, així 
com la pròrroga inicial prevista de 2 anys més i, donada la complexitat i llarga durada del 
procediment contractual, esdevé necessari executar part de la pròrroga, ja prevista als 
plecs reguladors de la contractació, motivada per l'interès públic del servei.  
 
Avala la necessitat de pròrroga d'aquest contracte el fet que, tot i que des de fa mesos 
s'està treballant en l'elaboració dels nous plecs reguladors de la contractació, resten 
pendents de definició aspectes substancials per a la contractació, ja que no tots els 
municipis de la comarca han determinat exactament el servei de recollida d’escombraries 
que volen implantar, encara s'estan debatent els serveis concrets que s'han d'incloure al 
contracte, així com les modificacions i millores que es pretenen introduir en el nou servei 
de recollida i tractament de residus municipals de la comarca del Ripollès, la qual cosa 
impedeix, des del punt de vista tècnic, jurídic i econòmic, la redacció definitiva dels nous 
plecs reguladors de la contractació. 
 
Vist l’informe de Secretaria  i de la Cap de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal que consta a l’expedient; 
 



 5 

Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29 de juliol de 
2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions fins al dia 1 d’octubre de 2015. 
 
Segon. Comunicar l’acord al concessionari i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Tercer. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a que la Intervenció acrediti la 
disponibilitat pressupostària en la partida corresponent del pressupost en vigor. 
 
 
5. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’UNA ERRADA EN  L’ACORD D EL 
CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2015 REFERENT A LA 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 31/2014 INCOAT  A CRR 
CONCESSIONÀRIA DE LA RUTA 19 EE-RIPOLL DE TRANSPORT  ESCOLAR 
 
Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió del dia 3 de març de  2015, va determinar imposar 
una sanció a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport escolar. 
 
S’ha detectat un error material en el segon punt de la part resolutiva, que concretament és 
el següent: 
 
- on diu: Imposar una sanció de mil vuit-cents vint-i-dos euros amb vint-i-dos cèntims 
(1.822,22 €) a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport escolar. 
Aquesta quantitat es correspon al 10% del pressupost total del curs 2014 – 2015. 
 
- ha de dir: Imposar una sanció de mil vuit-cents dos euros amb vint-i-dos cèntims 
(1.802,22 €) a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport escolar. 
Aquesta quantitat es correspon al 10% del pressupost total del curs 2014 – 2015. 
 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L'article 105, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions púbiques i del procediment administratiu comú, preveu que les 
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administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici, o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
II.-  Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 
2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29 de juliol de 2011, es van delegar 
en el Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Pels motius exposats, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents 
acorda: 
 
Primer. Esmenar l’acord del Consell de Govern del dia 3 de març de 2015, referent a la 
resolució de l’expedient sancionador 31/14 incoat a CRR concessionària de la Ruta 19 
EE-Ripoll de transport escolar, de tal manera que el text procedent és el següent: 
 
Text esmenat: 
Imposar una sanció de mil vuit-cents dos euros amb vint-i-dos cèntims (1.802,22 €) a 
l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport escolar. Aquesta 
quantitat es correspon al 10% del pressupost total del curs 2014 – 2015. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’entitat CRR i a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, mes de 
febrer 

ADO 2.077,92 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de febrer 

ADO 256,29 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de febrer ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda febrer Ribes ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de febrer ADO 22.553,31 

TEISA 
Transport demanda Vallfogona, mes 
de febrer 

ADO 2.909,43 

TEISA 
Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de febrer 

ADO 2.433,75 

TEISA 
Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de febrer 

ADO 884,33 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de febrer O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de febrer O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de febrer O 2.298,71 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de febrer O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de febrer O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de febrer O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de febrer O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll mes de 
febrer 

O 7.933,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de febrer O 2.196,88 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de febrer O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de febrer O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

TEC L-3, mes de febrer O 3.359,80 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

INTERURBANOS, SA –
TEISA 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes de febrer O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de febrer O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de febrer O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de febrer O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes de febrer O 2.785,10 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de febrer 

O 3.176,60 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de febrer O 2.220,52 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de febrer O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
 
 
7.1 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFI C ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE CULTURA  I EL CONSELL COMARCAL DE L 
RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA GESTIÓ 
DE L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
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Vista la minuta del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual per a la 
gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient,  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col· laboració específic entre el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la 
transferència de l’anualitat 2015, d’un import de 35.000 €, per a la gestió de l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament amb una còpia 
de la minuta aprovada. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
7.2. APROVACIÓ DE LES ADDENDES 2015 ALS CONVENIS ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE: CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON, LES LLOSSES , 
SETCASES, VALLFOGONA DE RIPOLLÈS, MOLLÓ, RIBES DE F RESER, 
RIPOLL I SANT PAU DE SEGÚRIES; EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER  AL 
MANTENIMENT DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA 
 
En data 22 de setembre de 2014 es van subscriure els Convenis entre tots els ajuntaments 
dels municipis de la comarca del Ripollès, el Consell Comarcal i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament, per al manteniment de la Xarxa de senders Itinerànnia.  
 
El Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació 
amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, atorga al 
Consell Comarcal del Ripollès l'import de 20.870,80 €, per l'anualitat 2015, de la línia de 
despeses de reparacions, manteniment i conservació.  
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament va aprovar, el document "Manteniment de la 
xarxa de senders Itinerànnia Ripollès, categorització dels senders per prioritats i 
municipis, gestió del manteniment i finançament" -adjunt com a annex núm 2 al Conveni-



 10 

, que categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del 
Ripollès en tres nivells de prioritat. Aquest document també conté el pressupost global, 
desglossat per partides, corresponent al manteniment dels 826 kms dels senders de la 
Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès que és de 50.093,54 €/ 
l'any.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà l’import atorgat pel PUOSC a finançar el 
manteniment, la reposició de la senyalització vertical i el repintat de la senyalització 
horitzontal de tots els sender classificats com a prioritat 1. 
 
Per tal que les  accions de promoció i difusió de la xarxa de senders tinguin l'èxit esperat i 
esdevinguin una important font dinamitzadora pels nostres municipis és imprescindible 
vetllar pel  manteniment de la xarxa de senders. 
 
Vistes les minutes d’addendes de convenis entre els Ajuntaments de Campdevànol, 
Camprodon, Les Llosses, Setcases, Vallfogona de Ripollès, Mollò, Ribes de Freser, 
Ripoll i Sant Pau de Segúries; el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament, que regulen les obligacions que assumeix cada una de les parts per al 
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia, anualitat 2015; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de conveni de 
col· laboració i cooperació amb les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar les addendes de  convenis a subscriure entre els Ajuntaments que es 
relacionen en la part expositiva d’aquest acord, el Consell Comarcal del Ripollès i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament per al manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia, anualitat 2015. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments corresponents i al Consorci Ripollès 
Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de cadascuna de les 
minutes dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per la signatura 
dels convenis. 
 
 
8. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
No n’hi ha.  
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9. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental,      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
          Miquel Rovira i Comas 
 


